VNG Jaarverslag 2016
Samen voor een krachtige lokale overheid
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Voorwoord
2016 was opnieuw een jaar waarin gemeenten volop in de belangstelling stonden. In het
sociaal domein werd hard gewerkt aan de eerste stappen van echt vernieuwend en ontkokerd
werken, terwijl de media en de (landelijke) politiek voortdurend aandacht aan incidenten bleven
geven en de neiging tot ingrijpen groot was. Vluchtelingen moesten worden opgevangen en
lang niet iedereen was daar voorstander van. Het legde onvrede bloot, ook op gebieden als
de arbeidsmarkt en sociale woningbouw. In het fysiek domein is mede daarom in 2016 sterk
gekeken naar de woningmarkt, samen met corporaties. In het fysiek domein is de VNG volop
bezig geweest met de voorbereidingen voor de Omgevingswet, een verandering die soms
wordt aangemerkt als de volgende decentralisatie vanwege de impact die het zal hebben. Al
deze vraagstukken speelden tegen het licht van een sterk veranderende samenleving, inclusief
snelle technologische ontwikkelingen en digitalisering. Een samenleving die vraagt om een
ander samenspel van overheid en samenleving, van overheden onderling, en binnen de
overheden. Een samenleving die vraagt aan (lokale) overheden hun kracht te zoeken en vinden
in het centraal stellen van de maatschappelijke agenda en in andere democratische vormen.
Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is vervolgens voor de lokale overheden van de
grootste betekenis, want zonder die voorspelbaarheid zijn geen afspraken te maken en komen
lokale voorzieningen en de democratische legitimering van de besluiten van het lokaal bestuur
verder onder druk te staan.
De Vereniging in 2016
De Vereniging zijn de 388 gemeenten samen, ondersteund door het VNG-bureau en de
VNG-bedrijven. In dit samenspel hebben we gewerkt aan bovengenoemde thema’s. In
belangenbehartiging en dienstverlening, waarbij innovatie, kennisdeling en opschaling vanuit
de praktijk en van onderop centraal stonden. Bij de maatschappelijke opgaven heeft de VNG
steeds de uitvoeringspraktijk in het vizier. En dat vraagt erom dat we met elkaar, vanuit die
praktijk, de belangenbehartiging en de gezamenlijke dienstverlening oppakken. De vereniging
met als doel: vitalisering van de lokale democratie door het verder versterken van de positie
van gemeenten.
De VNG-organisatie in 2016
Van de VNG-organisatie werd een andere rol verwacht. De beweging de uitvoeringspraktijk
centraal te stellen en het werken vanuit maatschappelijke opgaven, leidde tot een zelfde
dynamiek en omslag bij de VNG-organisatie. De organisatiestructuur werd veranderd, met de
maatschappelijke opgaven centraal, om integraal werken te faciliteren. De strategische functie
werd versterkt door de benoeming van directeuren beleid en door een verdere professionalisering in de vorm van nieuwe werkwijzen. De prioritering in activiteiten en transparante
verantwoording werden versterkt. In 2016 werkten we op basis van de Agenda 2016 die richting
aanbracht in onze manier van werken. Met het opstellen van de VNG Agenda 2017 is opnieuw
het kader bepaald voor de belangrijkste thema’s waar we ons voor de leden voor inzetten.
Jaarverslag 2016
Dit jaarverslag bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de activiteiten van de vereniging
centraal, waarbij voorbeelden uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk een illustratie geven
van de lokale kracht en de uitdagingen die gemeenten kennen. Het tweede deel betreft
de financiële jaarrekening, met een heldere verantwoording. U zult lezen dat het financieel
resultaat over 2016, als gevolg van vooral eenmalige meevallers, tegen de verwachting in hoger
is uitgekomen dan in de begroting was voorzien. De financiële basis van de VNG is daarmee
onveranderd gezond. Het jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Namens het bestuur van de VNG
Jan van Zanen (voorzitter)
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A.1 Maatschappelijke opgaven 2016
We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk, stelde
Jan Rotmans al. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een andere relatie tussen de
overheid en de samenleving, met meer initiatieven vanuit de samenleving zelf waardoor
thema’s vaker lokaal en regionaal worden vormgegeven. Denk daarbij aan thema’s als energie
en economische ontwikkeling. De koers wordt bepaald door steeds wisselende coalities van
inwoners, ondernemers, organisaties en partijen.
Tegelijkertijd was het jaar 2016 een jaar waarin internationale en nationale vraagstukken
speelden die sterk voelbaar waren in de lokale samenleving en waaraan de lokale overheid
een grote bijdrage leverde. De vluchtelingenopvang was zo’n maatschappelijk vraagstuk, dat
tegelijkertijd tal van andere vraagstukken openlegde, zoals het tekort aan sociale woningbouw
en de noodzaak om de lokale democratie en een herkenbare lokale overheid te versterken.
Andere vraagstukken betroffen onder meer klimaatadaptatie en energietransitie. Het bleek dat
de lokale overheid een cruciale rol speelt in het versnellen van activiteiten en daarmee in het
behalen van nationaal en internationaal afgesproken doelstellingen.
Gemeenten hebben voor tal van deze vraagstukken zich sterk ingespannen. Daar, waar
gemeenten samen optrokken voor belangenbehartiging, om taken te kunnen realiseren en
gemeenschappelijke uitvoering en dienstverlening te kunnen versterken, kwam de vereniging in
beeld. In dit jaarverslag staat op hoofdlijn vermeld wat de VNG, dat de 390 gemeenten en het
ondersteunende VNG-bureau samen behelst, in 2016 heeft gedaan. Daarbij staan de opgaven
die in de Agenda 2016 zijn vastgesteld centraal. Daarnaast zijn op hoofdlijn andere diensten
benoemd die de VNG-organisatie voor gemeenten heeft verricht.

A.1.1

Bestuur: vitale samenleving, vitaal lokaal bestuur
In 2016 is als kern van de verenigingsstrategie benoemd: het zijn van een krachtige lokale
overheid door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Daarbij ging in 2016 de
aandacht uit naar een veranderende samenleving en nieuwe verhoudingen, een nieuwe rol van
de gemeente, optimale samenwerkingsvormen en de juiste randvoorwaarden.
Gedurende het jaar is een aantal verkenningen verricht en zijn rapporten verschenen, zoals ‘Op
weg naar meervoudige democratie’ van de commissie Toekomstgericht lokaal bestuur, onder
leiding van Wim van de Donk, ‘Maatwerkdemocratie’ van de VNG-denktank onder leiding van
Kajsa Ollongren en ‘Maak verschil’ van de
studiegroep Openbaar bestuur onder leiding
van Richard van Zwol. Ook andere instanties
hebben relevante onderzoeken verricht.
Op de ALV werd dan ook een bestuurlijke
werkgroep, bestaande uit leden van de
VNG-commissie Bestuur & Veiligheid en
de commissie Raadsleden & Griffiers,
gevraagd een twaalftal rapportages te
duiden. Onder leiding van burgemeester
Koos Janssen van de gemeente Zeist heeft
de werkgroep Democratie en Bestuur deze
exercitie uitgevoerd en daarbij een oproep,
een Ontwikkelagenda lokale democratie
en een verantwoording samengesteld.
Deze zijn gepresenteerd tijdens de BALV en
aangenomen door alle leden. In 2017 is de
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ontwikkelagenda leidend voor de inzet van de VNG op het thema lokaal bestuur.
In de oproep van de werkgroep wordt uitgesproken dat gemeenten nóg meer dan nu te
werk moeten gaan vanuit het perspectief van
de samenleving en daadwerkelijk dienend
moeten zijn aan datgene wat inwoners van
hen verwachten. Er moet, meer dan nu, een
democratisch samenspel zijn tussen samenleving
en lokaal bestuur om erachter te komen wat er
leeft, ook bij diegenen die zich nu niet betrokken
voelen bij de lokale overheid.
De Ontwikkelagenda beschrijft hoe gemeenten de
komende jaren met de oproep aan de slag kunnen
gaan en welke rol de VNG daarin heeft. De VNG
richt zich in het kader van deze Ontwikkelagenda
onder meer op haar rol als kennismakelaar rond
het samenspel tussen samenleving en lokaal
bestuur, de gemeentelijke organisatie en de
werkwijzen van gemeenten in maatschappelijke
en regionale samenwerkingsverbanden. Daarbij
behartigt de VNG de belangen van de gemeenten om nog meer dan nu aan te sluiten bij
datgene wat leeft in de samenleving.
De verantwoording beschrijft welke inhoudelijke keuzes de werkgroep heeft gemaakt om tot
de Ontwikkelagenda te komen. Deze keuzes zijn gemaakt op basis van de aanbevelingen die
worden gedaan in de verschillende rapporten en de ervaringen en expertise van werkgroep
leden in hun werk als raadslid, griffier, wethouder, burgemeester of gemeentesecretaris.
Vanzelfsprekend gebeurde er in 2016 in de praktijk al van alles. Met programma’s als
Democratic Challenge, Democratie in beweging, Code Oranje – een initiatief van een aantal
burgemeesters samen – werd geëxperimenteerd met en gezocht naar nieuwe vormen van
lokale democratie en een andere invulling van het krachtige bestuur. In 2017 worden de
ervaringen en de uitwerking van de Ontwikkelagenda met elkaar verbonden zodat kennisdeling
en netwerkbenadering wordt vergroot.

Breda
Burgerbegroting Breda
Met Breda Begroot wil Breda haar inwoners meer invloed geven op de begroting en transparanter
zijn over het proces. In 2016 betrof het nog een pilot in Princenhage en Prinsenbeek, twee wijken met
veel actieve inwoners. De gemeenteraad heeft een aantal van de ingediende ideeën overgenomen en
uitgevoerd. In 2017 komt er een burgerbegroting in de hele stad. Breda Begroot is aangesloten bij de
Democratic Challenge, een programma van het ministerie van BZK en de VNG dat gericht is op vernieuwing in de lokale democratie.
Uitdagingen
Bij onze moderne netwerksamenleving horen nieuwe en innovatieve vormen van democratie. Wat zijn de
mogelijkheden? Om daar zicht op te krijgen vinden onder de vlag van de Democratic Challenge in het
hele land ongeveer 100 experimenten plaats. Breda Begroot is er één van. Een deel van de gemeentebegroting staat vast (uitkeringen, juridische contracten), maar een deel is vrij besteedbaar. Voor dat deel
vroeg Breda aan burgers om keuzes te maken. Vraagstukken binnen het experiment waren onder andere
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het betrekken van zoveel mogelijk inwoners (online en offline), zorgen voor begrijpelijke uitleg over het
maken van een begroting en het inzichtelijk maken van kosten per thema.
Lokale kracht
Breda Begroot gaat uit van de actieve inzet van zoveel mogelijk bewoners. En dan niet alleen de usual
suspects. De gemeente initieert en faciliteert, maar het proces en de keuzes worden geheel overgelaten
aan de bewoners zelf. Onder andere door de inzet van sociale media en door enthousiaste burgers een
actieve rol te geven (olievlek-methode) lukte het veel wijkbewoners te bereiken en te laten participeren.

A.1.2

Sociaal Domein: vernieuwingsagenda
2016 was het jaar na de decentralisaties in het sociaal domein. Het jaar na de enorme operatie
waarbij de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk en
inkomen naar gemeenten werd overgeheveld. 2016 was het jaar waarin vernieuwing hand
in hand ging met het oplossen van tal van problemen en het tegemoet treden van allerlei
uitdagingen. Voor gemeenten een roerig jaar; een jaar waarin de VNG alle zeilen bijzette om
gemeenten te ondersteunen en te werken aan goede randvoorwaarden.
Zo was de VNG voortdurend in gesprek met de kerndepartementen over financiering en
knelpunten in wet- en regelgeving. Eind september 2016 werden met het Rijk onder meer
afspraken gemaakt over collectieve uitvoering van het pgb-trekkingsrecht (via het SVB) en
werd afgesproken dat gemeenten de regie nemen bij het toekomstbestendig en efficiënter
maken van de uitvoering. Daarnaast ondersteunde de VNG gemeenten bij tal van thema’s.
Bijvoorbeeld bij het programma ISD, waarin volop werd gewerkt aan het terugdringen van
de administratieve lasten onder andere door standaardisering; bij het programma Zorg en
Veiligheid waar men beide ketens beter wil laten samenwerken; en bij de aanpassing van de
modelverordening Wmo en het Wmo-beleid van gemeenten na de uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep van mei 2016.
Vanwege de decentralisaties stonden gemeenten ook volop in de belangstelling van politiek
en media. De gemeente kwam in beeld als de meest nabije overheid waar je ook met vragen
over zorg, ondersteuning, opvoeding, werk en schulden terechtkunt. Incidenten en persoonlijke
casuïstiek leidden hier en daar tot onrust in de lokale en landelijke politiek.
Inmiddels is de uitvoering redelijk op orde en beginnen gemeenten met experimenten
en nieuwe werkwijzen. Bijvoorbeeld in de wijkteams (waar mogelijk over de volle breedte
van het sociaal domein) of op het gebied van inkoop en verantwoording. En gemeenten
investeren volop in samenwerking: binnen de gemeentelijke organisatie en met nieuwe
partners, zoals zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenverenigingen. Zo ontstaan er steeds
betere verbindingen tussen Werk en Inkomen en Ondersteuning, en tussen het sociale en het
veiligheidsdomein.
In 2016 is ook veel aandacht besteed aan bijzondere groepen, bijvoorbeeld de inwoners met
schulden en in armoede. De VNG, Divosa, NVVK en MOgroep sloegen de handen ineen en
hebben een effectievere aanpak van armoede ontwikkeld. Ze hebben samen een pamflet
gemaakt: Naar een betere aanpak van schulden en armoede. Dit pamflet is aangeboden aan
de vaste Kamercommissie van SZW. Een van de voorstellen om armoede en problematische
schulden aan te pakken, is om financiële educatie in het onderwijscurriculum op te nemen,
zodat de financiële weerbaarheid onder jongeren wordt vergroot. Het Platform Onderwijs2032
nam dit voorstel in haar advies over. Ook andere voorstellen zijn gerealiseerd, zoals de
concretisering van de Rijksincassovisie en de verbreding van het beslagregister; en het
wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet is als hamerstuk aangenomen door de Tweede
en de Eerste Kamer. Voor kinderen in armoede werd in overleg tussen Rijk en VNG structureel
€ 85 miljoen toegezegd aan gemeenten.
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Gemeenten hebben zich in 2016 ook ingezet voor integrale kindcentra. Gemeenten moeten
aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Een belangrijke rol spelen
daarbij integrale kindcentra: integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor alle kinderen van
0 tot 12 jaar. Aan de hand van een aantal proeftuinen, waaronder Noord-Groningen en Tilburg,
ontstaat een duidelijk beeld van de kansen en knelpunten voor een integraal en inclusief
kindcentrum.
Om de transformatie van specialistische jeugdhulp en de beschikbaarheid hiervan te
garanderen, werden tussen de VNG, het Rijk en BGJZ (brancheorganisaties gespecialiseerde
jeugdhulp) afspraken gemaakt in het najaar van 2016:
1. Collectief opdrachtgeverschap van gemeenten op het niveau van de jeugdregio’s moet
zorgen voor betere sturing richting aanbieder.
2. Aanbieders gaan zich gedragen als robuust opdrachtnemer en ontwikkelen een visie op de
positie van specialistische jeugdhulp in het nieuwe stelsel.
3. Tijdelijke oplossingen worden getroffen wanneer een jeugdhulpfunctie onder druk staat.
4. Er komt meer kennis beschikbaar op basis waarvan de ontwikkelingen in het zorglandschap
gevolgd kunnen worden. Tijdens de Voor de Jeugd Dag werd de J42 opgericht. Een overleg
van wethouders van alle jeugdzorgregio’s om met elkaar de verschillende aspecten goed te
regelen en kennis en ervaring te delen.
Ook op het gebied van beschermd wonen en personen met verward gedrag sloegen
verschillende partners in de keten van zorg en veiligheid de handen ineen om een sluitende
aanpak te ontwikkelen.

Voor de Jeugd Dag, 3 oktober 2016, Westergasterfabriek Amsterdam.
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In het VNG-programma Veilig Thuis was de focus dit jaar gericht op de samenwerking tussen
Veilig Thuis en het lokale veld. Alle gemeenten maakten afspraken met hun Veilig Thuis-organisatie over samenwerking met de wijkteams. Ander speerpunt was de samenwerking en
afstemming met de justitiepartners. De slotbijeenkomst van het programma werd voorafgegaan
door een bestuurdersbijeenkomst met gemeenten, Veilig Thuis, politie, OM, Raad voor de
Kinderbescherming en Reclassering. De partijen hebben tijdens deze bestuurdersbijeenkomst
afgesproken om de komende jaren de afstemming te intensiveren en andere agendapunten op
te pakken.
Vanaf zomer 2015 tot en met eind 2016 werkten zes gemeenten (Leeuwarden en
Weststellingwerf, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem en Heerlen) samen met de
VNG en verschillende ministeries aan de aanpak van kindermishandeling. Op basis van de
eigen verbeteragenda boekten de zes gemeenten goede resultaten. De opbrengst van deze
Collectieven tegen kindermishandeling kunt u terugvinden op de website van de VNG
(www.vng.nl).

Noord-Groningen
Kindcentra
Noord-Groningen (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en Delfzijl) en Tilburg zijn twee van de vier gemeenten die de VNG heeft aangewezen als proeftuinen voor kindcentra. De
proeftuinen moeten een duidelijk beeld geven van de kansen en knelpunten van een kindcentrum in een
stedelijk (Tilburg) en plattelandsgebied (Noord-Groningen).
In de proeftuinen onderzoekt de VNG met gemeenten, onderwijs en opvang wat in de praktijk mogelijk
is voor een inclusieve en integrale verbinding tussen onderwijs en opvang. De verbinding van ouders en
professionals rond het kind (en het gezin) betekent dat kinderen die ondersteuning (talenten, zorg, taal,
etc.) krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarmee draagt het kindcentrum bij aan een samenleving waarin kinderen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen tot
redzame volwassenen die naar vermogen participeren.
Uitdagingen
Noord-Groningen krimpt en ontgroent. Veel inwoners hebben een sociaal-economische of taalachterstand. Dit heeft effect op de ontwikkeling van kinderen. Voor veel van hen is geen passend aanbod van
opvang of onderwijs in de regio. Voor voor- en vroegschoolse opvang zijn bijvoorbeeld te weinig kinderen
om aan de voorwaarden te voldoen. Daarnaast hebben inspecties na de aardbevingen duidelijk gemaakt
hoe kwetsbaar de schoolgebouwen zijn. Beide ontwikkelingen bieden nu de kans om onderwijskundige
vernieuwing door te voeren. Scholen en gemeenten hebben daarom de handen ineengeslagen om de
mogelijkheid van kindcentra in de regio te onderzoeken. Doel is te zorgen voor een passend aanbod voor
alle kinderen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Lokale kracht
In een kindcentrum zijn opvang, onderwijs, welzijn en zorg om het kind heen georganiseerd. Het kind
staat centraal. Dat kan alleen met nieuwe verbindingen en samenwerking tussen alle partijen: professionals op de werkvloer, organisaties voor kinderopvang en onderwijs, ouders en lokale overheid. Die
verbinding draagt bij aan een samenleving waarin kinderen zich ontwikkelen tot redzame volwassenen. De
gemeenten in Noord-Groningen zien hierin een maatschappelijke opdracht op het gebied van jeugdzorg
en preventie.

A.1.3

Vluchtelingen: aandacht voor integratie en participatie
In 2015 kende de vluchtelingenproblematiek vooral het vraagstuk van de opvang. In de tweede
helft van 2016 nam de instroom van asielzoekers af, mede door de deal die de EU sloot met
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Turkije. Daarmee verschoof de aandacht van het realiseren van extra opvangplekken naar
het afschalen van de inmiddels geplande capaciteit. De focus kwam vooral te liggen op het
huisvesten van statushouders; dat wordt gezien als eerste stap in het integratie en participatieproces. In totaal ging het om 40.000 te huisvesten vergunninghouders.
De VNG en het Rijk sloten dan ook het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom. Dit
akkoord was een vervolg op het Bestuursakkoord uit 2015, waarin de nadruk lag op opvang en
huisvesting. In het uitwerkingsakkoord is meer aandacht voor het bevorderen van de integratie
en participatie van vergunninghouders via afspraken op het gebied van onderwijs, werk en
gezondheid.
De huisvestingsproblematiek legde op diverse plaatsen in Nederland ook onvrede bloot.
Mensen die al langer wachtten op een sociale woning, zagen woningen in dit segment naar
statushouders gaan. Het leidde in sommige gemeenten tot commotie en het zette direct ook
het thema voldoende en passende woningen, in breedste zin van het woord, op ieders agenda.
Gemeenten zijn in 2016 middels drie trajecten ondersteund. Het OndersteuningsTeam
Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) - gestart eind 2015 als een samenwerking tussen
het Rijk en de VNG - richt zich op generieke vragen van gemeenten. In november 2016
is daaraan toegevoegd het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders, een
samenwerking van OTAV, Pharos en GGD GHOR NL. Dit programma ondersteunt gemeenten
in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders. Daarnaast is het traject
‘screening en matching’ gestart, dat zich richt op een integrale aanpak die al begint tijdens
het verblijf op het azc (doorlopende leerlijn). Voor gemeenten blijft de focus liggen op de
langere termijn, zoals huisvesting en integratie en participatie van statushouders en de daarbij
behorende bekostiging.
Over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in gemeenten kwamen het kabinet en
gemeenten in 2016 niet tot afspraken.

Utrecht
Unieke aanpak opvang vluchtelingen
Plan Einstein in de Utrechtse wijk Overvecht is een innovatieve aanpak voor de opvang van vluchtelingen.
Het plan omvat behalve huisvesting ook toekomstgerichte activiteiten voor zowel asielzoekers als wijkbewoners. Vanaf hun eerste dag in Utrecht kunnen vluchtelingen zinvolle activiteiten volgen, zoals taallessen
Nederlands en zakelijk Engels, trainingen ondernemerschap en krijgen ze hulp bij het zoeken naar stage,
opleiding of dagbesteding. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor wijkbewoners in Overvecht, zodat
ook zij de kans krijgen aan hun toekomst te werken. Daarnaast zijn er 20-30 wooneenheden beschikbaar
voor jongeren uit Overvecht die een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen.
Uitdagingen
Het college wil dat vluchtelingen die in Utrecht worden opgevangen in de stad kunnen blijven. Vaak
wisselen van opvanglocatie is niet gewenst voor mensen die hun land zijn ontvlucht en van alles hebben
meegemaakt. En voor kinderen is het fijn als zij zo min mogelijk wisselen van school. Daarom zet de
gemeente extra in op integratie. Asielzoekers stromen, waar mogelijk, na hun verblijf in de noodopvang
door naar een opvanglocatie. Krijgen ze een verblijfsvergunning, dan is woonruimte in de stad mogelijk.
Lokale kracht
De gemeente Utrecht heeft deze aanpak in korte tijd opgezet samen met jongerenhuisvesting SOCIUS,
de Social Impact Factory, de Universiteit Utrecht, de Volksuniversiteit en COA. Ook Vluchtelingenwerk is
actief betrokken en brengt in beeld wat de beroeps- en onderwijsachtergrond is en coördineert vrijwillige
activiteiten.
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A.1.4

Fysiek Domein: Kwaliteit van leven en kwaliteit van buitenruimte
Omgevingswet
Voor de Omgevingswet heeft de Eerste Kamer begin 2016 de VNG input voor betere ICT,
voldoende budget en burgerparticipatie gesteund. Voor een voortvarende invoering van de
Omgevingswet hebben het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen in april
een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich
meebrengt. Ook is hard gewerkt aan de AmvB’s, waarvoor input is opgehaald bij gemeenten.
Het in 2016 gesloten bestuursakkoord Omgevingswet zet de verdere uitwerking en inbedding
bij gemeenten in gang. Daarom kon eind van het jaar worden gestart met het implementatie
traject naar de invoering in 2019.
Om gemeenten zich bewust te laten worden van het transitieproces dat met de wet is gemoeid,
is richting diverse doelgroepen een actief informatietraject opgezet. Dit is in belangrijke mate
gericht op raadsleden en projectleiders of programmamanagers Omgevingswet bij gemeenten
en Omgevingsdiensten. In 2016 is van deze groep een landelijk dekkend netwerk opgericht
dat op dagelijkse basis van actuele informatie en participatieverzoeken rond invoering wordt
voorzien. Getracht is gemeenten vooral uit te nodigen hun ambitie ten aanzien van de invoering
van de wet te benoemen.
Daarnaast zijn er in 2016 stappen gezet in de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel voor de
Omgevingswet (DSO). De Verkenningen Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO’s) zijn
uitgevoerd. Dit geeft een beeld over wat er nodig is op het gebied van informatievoorziening.
Ook zijn de eisen en wensen van het bevoegd gezag voor het DSO geïnventariseerd. Deze
verkenningen krijgen een vervolg in Uitwerkingen Informatie Voorziening Omgevingswet (UIVO’s).

Delft
De Delftse Participatie Aanpak
Het idee van de nieuwe Omgevingswet is om mensen vanaf het eerste begin bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. Daarmee biedt de wet een uitgelezen kans om participatie opnieuw vorm te geven.
In Delft heeft dit geleid tot de Delftse Participatie Aanpak. Deze bestaat uit drie onderdelen: visie op
participatie, een set spelregels en tips en tools voor mensen met een plan.
Uitdagingen
De Delftse Participatie Aanpak is het resultaat van een onderzoek naar participatiewensen in de stad.
Hoe betrekken we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij ontwikkelingen in de wijk
of buurt? Willen ze wel meepraten en over welke onderwerpen? De vraag werd gesteld via allerlei kanalen, van digitale enquête tot gesprekken op straat. Daaruit bleek dat 80% van de Delftenaren wil meepraten over ontwikkelingen. Ze zijn vooral geïnteresseerd in onderwerpen als groen, parkeren of evenementen. Onderwerpen als water, financiën of veiligheid zijn minder in trek: ‘daar hebben we de overheid
voor’. Uit het onderzoek bleek ook dat je de Delftenaar niet bereikt via belangengroepen. Mensen willen
direct betrokken worden en vragen om duidelijkheid over de spelregels. Een open, eerlijk en transparant
proces is cruciaal.
Lokale kracht
De gemeente Delft wil vaker samen optrekken met bedrijven, instellingen en bewoners. Participatie moet
de cultuur van de gemeente worden. Na het onderzoek en het opstellen van visie en spelregels is het nu
tijd voor de praktijk. Delft probeert de nieuwe aanpak uit in The Green Village, een laboratorium op de TU
Campus voor duurzame energie-oplossingen. Daarbij wordt ook geëxperimenteerd met een nieuw omgevingsplan om vergunningvrij bouwen mogelijk te maken. Hoe bevalt de Delftse Participatie Aanpak bij dit
omgevingsplan? Wat werkt en wat niet? Eén ding is duidelijk: de participatieaanpak is niet in beton gegoten.
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Energieprogramma
Gemeenten zijn in positie gebracht als partner in duurzame allianties op regionaal niveau.
Bovenop de al door de VNG gecoördineerde basisinfrastructuur op dit thema, is een innovatief
ondersteuningsprogramma gestart voor energiebesparing in de koopsector. Onder de noemer
Innovatieve Aanpakken kunnen per regio van het VNG-programma Energie één of meerdere
gemeenten een aanvraag doen voor het ontwikkelen van innovatieve productmarktcombinaties
voor energiebesparing in koopwoningen. Deze moeten aansluiten bij de regionale opgave en
voldoen aan criteria. Daarmee wordt zeker gesteld dat de aanpak realistisch is, tot concrete
aantallen te renoveren woningen leidt en snel tot uitvoering komt. Met een deel van de € 20
miljoen die hiervoor beschikbaar werd gesteld organiseerden de VNG, Bouwend Nederland en
de Stroomversnelling een programma dat de regionale aanpakken verbindt en ondersteunt en
de opgedane kennis ontsluit.
De VNG trekt in het kader van de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016 het deelprogramma
Regionale Energie strategieën. Dit deelprogramma bestaat uit vijf pilotprojecten. Het
draait tot 1 september 2017. Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan
energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en de VNG, het IPO en de Unie
van Waterschappen gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën. Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten
op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te
versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.
Een overbruggingsbudget en budget voor verduurzaming van de particuliere woningvoorraad
is dankzij politieke lobby bereikt. Vanuit het programma zitten gemeenten goed aan tafel bij EZ.

Zutphen

Lochem

Woningabonnement Zutphen en Lochem
In Zutphen en Lochem loopt sinds 2015 een pilot met het Woningabonnement. Energiebesparende
maatregelen vormen de eerste stap op weg naar meer energie-neutrale woningen. Om het Woningabonnement nog succesvoller te maken is opschaling nodig. De volgende stap is een regionale organisatie,
waarbij meerdere consortia van bouw- en installatiepartijen zich kunnen aansluiten. Dit alles zal leiden tot
energiebesparingen en een gunstiger energielabel bij 100 woningen. Daarnaast levert het Woningabonnement een bijdrage aan de doelstelling van de CleanTech Regio om 4000 banen te creëren tot 2020.
Uitdagingen
Hoe zorgen we in Zutphen en Lochem voor meer energie-neutrale woningen? Voor deze pilot treft het
consortium WoningESCo energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en dubbel glas.
De kosten worden gefinancierd uit de besparing op de energierekening. Belangrijk vraagstuk is het
vertrouwen en de begeleiding van de eigenaren. De energieadviseur is daarbij een belangrijke schakel
tussen gemeente, consortium en bewoner. De adviseur wijst op de voordelen: de woning wordt comfortabeler, duurzamer en energiezuiniger. Betaling vindt plaats via een abonnement, waarbij de totale kosten
niet hoger worden dan de oorspronkelijke energierekening. Na afbetaling van de investeringen heeft de
bewoner structureel lagere energielasten.
Lokale kracht
Zutphen en Lochem maken deel uit van de CleanTech Regio. Hierin werken ondernemers, scholen,
overheden en onderzoekers samen aan een energie-neutrale en duurzame economie en samenleving. Het
Woningabonnement past in de visie van deze regio, waarbij ecologie en economie hand in hand gaan.
Binnen de pilot speelt de energieadviseur een belangrijke rol als begeleider. Bij de opschaling van de
pilot naar een regionale organisatie worden meer energieadviseurs opgeleid.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

15

Wonen en Lokale Monitor Wonen
In 2016 werkten gemeenten voor het eerst met de nieuwe Woningwet. Er zijn afspraken
gemaakt met woningcorporaties en huurdersorganisaties over zaken als nieuwbouw, herstructurering, energiebesparing, wonen en zorg, betaalbaarheid van het wonen en leefbaarheid.
Betaalbaarheid van het wonen en het vergroten van inzicht in de lokale vraagstukken op het
gebied van wonen hebben er voor gezorgd dat in 2016 de lokale monitor wonen is ontwikkeld
en gestart. Dit gebeurde samen met Aedes, Woonbond en de grote stedenverbanden G4
en G32. Na jaren werk ligt er nu de eerste publicatie. De monitor verbindt harde en zachte
gegevens over de woonsituatie met meer harde gegevens over de huisvesting en locatie, en
is daarom van grote waarde bij het maken van de gemeentelijke Woonvisie(s). Er is nu meer
inzicht in werkelijke kosten en in de financiële ruimte en risico’s. Bovendien kunnen koop,
huur en particuliere huur met elkaar worden vergeleken. Ook kunnen gemeenten met elkaar
worden vergeleken. Deze monitor is opgenomen in Waarstaatjegemeente.nl en wordt verder
doorontwikkeld. Ook andere landen tonen interesse voor deze manier van feiten verzamelen.

A.1.5

Veiligheid: uitwisseling en integrale aanpak
In 2015 werd het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de door het VNG-bestuur
ingestelde bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid onder leiding van Bernt
Schneiders aangeboden aan het VNG-bestuur. Tijdens de ALV 2016 is door de leden ingestemd
bij een volgend kabinet te pleiten voor experimenteerruimte om de cannabisketen van
productie tot en met verkoop eenduidig te regelen. Inmiddels is er een wetsvoorstel van Vera
Bergman (D66) door de Tweede Kamer aangenomen waardoor de cannabisteelt gereguleerd
kan worden.
In 2016 is verder hard gewerkt aan de verbinding tussen de thema’s zorg en veiligheid om dit
in 2017 integraal te kunnen pakken. Veilig Thuis, advies- en meldpunt voor huiselijk geweld op
26 plaatsen in Nederland, kende in 2016 een doorontwikkeling om de kwaliteit van het Veilig
Thuis-netwerk naar een hoger niveau tillen. Er is in 2016 ook gewerkt aan reeds bestaande
thema’s als aanpak radicalisering en de informatiepositie van de burgemeester.
Samen met gemeenten werkte de VNG in 2016 hard aan de informatiepositie van gemeenten
in het veiligheidsdomein, ook wel de gemeentelijke intelligencefunctie genoemd. Daarbij
staan nieuwe mogelijkheden voor de inzet van data om veiligheidsbeleid effectiever te maken
centraal. Door koppelingen van gegevens uit allerlei (basis)administraties die gemeenten al
hebben met informatie van andere ketenpartners, komt informatie naar boven voor de aanpak
van criminelen en criminele netwerken.
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Tot slot is er een
VNG-visie ‘Handhaving
sterk in de openbare
ruimte. Omdat de burger
dat van ons verwacht’
gepresenteerd. De visie
is opgesteld, omdat het
ambt van boa in het
maatschappelijk debat
voortdurend onderwerp
van discussie is. In de
visie zijn randvoorwaarden opgenomen om
deze taak goed uit te
kunnen voeren, zoals een
betere samenwerking
tussen handhavers en
politie en een uitbreiding
van het takenpakket.

Overhandiging van de visie door de voorzitter van de commissie Bestuur en
Veiligheid Theo Weterings aan minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie).

Tilburg
Intelligence
De door intelligence geborgde informatiepositie maakt een persoonsgerichte, gebiedsgerichte en delictgerichte aanpak voor de gemeente Tilburg mogelijk. De gemeente Tilburg onderscheidt drie informatieniveau’s die in het informatieproces bijdragen aan de informatiepositie van de gemeente: Strategische
informatie ten behoeve van de aanpak, operationele informatie ten behoeve van de ondersteuning van
werkprocessen en managementinformatie ten behoeve van monitoring. De informatieproducten worden
benut voor zogenaamde WOS-delicten woninginbraak, overvallen en straatroof, tot de thema’s geweld,
hennep, jeugdoverlast, voertuigcriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.
Uitdagingen
De gemeente kent een veelheid aan informatiebronnen en systemen. Niet alleen de gemeentelijke informatie moet op effectieve wijze gebundeld en gedeeld worden om op basis daarvan te kunnen handelen.
Ook bij de andere veiligheidspartners is een schat aan informatie aanwezig die in de analyse moet worden betrokken. In dit samenwerkingsverband wordt de informatie van verschillende veiligheidspartners
(en afdelingen) over het veiligheidsprobleem gecombineerd en geanalyseerd.
Lokale kracht
De gemeente Tilburg is voorloper op het gebied van het inzetten van data en intelligence als elementair
onderdeel van de veiligheidsaanpak van diverse partijen in de gemeente.
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A.1.6

Economie: kansen voor de regio
Regionale economische netwerken van gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven (de
‘triple helix’) zijn
een motor van
economische
ontwikkeling
en innovatie en
bevorderen daarmee
ook groei van de
werkgelegenheid.
De VNG stimuleerde
deze beweging
in 2016 via
het programma Regionale Economische Ontwikkeling en
Arbeidsmarkt (REOA). De samenwerking met VNO-NCW en
Platform31 is op dit terrein versterkt. Een breed scala aan
thema’s kreeg aandacht: van de noodzaak tot overal een snelle
internetverbinding (een nutsvoorziening zoals bestuursvoorzitter Jan van Zanen dat in zijn
speech tijdens de ALV 2016 noemde) tot creativiteit om de binnensteden weer te vitaliseren.
De Studiegroep Openbaar Bestuur bracht haar rapport uit ‘Maak Verschil’ over het functioneren
van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Op initiatief van de VNG, het IPO en
het ministerie van BZK zijn zes proeftuinregio’s gestart om de aanbevelingen in de praktijk te
toetsten: Zwolle, Noordoost Fryslân, Zeeland, Drechtsteden, Eindhoven en de Metropoolregio
Amsterdam. De resultaten worden in 2017 bekend gemaakt.

Regio Drenthe
Een MKB-vriendelijke provincie
12 Drentse gemeenten spraken in 2016 af meer te willen doen voor de ondernemers in hun regio. Meer
dan 95% van het Drentse bedrijfsleven betreft het midden- en kleinbedrijf. De Drentse gemeenten streven samen naar een zo MKB-vriendelijk mogelijke provincie.
Uitdagingen
Op basis van een ondernemerspeiling is een top-tien van aanbevelingen geformuleerd om de dienstverlening te verbeteren en de regionale economie te stimuleren. De gemeente ging hier samen met de
diverse ondernemersplatforms mee aan de slag. De VNG steunde het initiatief van de Drentse gemeenten via het programma Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt (REOA). Daarbij werd
gekeken of de oplossingen die in Drenthe zijn gevonden, gebruikt kunnen worden door alle Nederlandse
gemeenten.
Lokale kracht
Voor de peiling is gebruik gemaakt van de Ondernemerspeiling, de uitkomsten van de Drentse ondernemerspeiling zijn terug te vinden op Waarstaatjegemeente.nl. De resultaten van Drenthe zijn op eenvoudige wijze te vergelijken met de resultaten van andere gemeenten en er is ook een provinciale vergelijking
mogelijk.

A.1.7

Informatiebeleid: sleutel voor goed functionerende gemeenten
Informatiebeleid vraagt om steeds meer aandacht. Als zelfstandig thema, als onderdeel van
andere (beleids)thema’s zoals de Omgevingswet en als kader voor de uitvoering. In 2016 ging
veel aandacht uit naar de Digitale Agenda 2020, naar privacy en informatieveiligheid, naar het
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met ICT-ondersteunen van processen in het fysieke en sociale domein, naar dienstverlening
aan inwoners en bedrijven en naar thema’s als de Archiefwet en digitalisering. Enkele van deze
thema’s worden belicht.
Digitale Agenda 2020
In de Digitale Agenda 2020 zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan
te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. Daarbij worden gemeenten
ondersteund bij de noodzakelijke standaardisaties, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen
en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities. De activiteiten in het kader
van de Digitale Agenda zijn te herleiden naar drie hoofdambities:
1 Open en transparant in de participatiesamenleving
2 Werken als één efficiënte overheid
3 Massaal digitaal, maatwerk lokaal
Op deze ambities zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Een van de instrumenten om
innovatie te stimuleren en opschaling vanuit de praktijk te bevorderen is De Pilotstarter:
een digitaal platform waar pilots door gemeenten worden gedeeld en waar meer dan 200
gemeenten aan meedoen. Er zijn ongeveer 40 individuele innovaties begeleid, waarvan circa de
helft onderzocht is op de mogelijkheden tot opschaling. Dit heeft geleid tot vijf vervolgtrajecten
binnen DA2020; de verkenningen Ruimtelijke Kijk Sociaal Domein, Open Raadsinformatie en
Veiligheidsinformatieknooppunt en de projecten Regie op eigen gegevens en de Inwonercloud.
Ook zijn trends geduid en is aandacht gegeven aan de realisatie van randvoorwaarden die
innovaties en vernieuwing vereenvoudigen.
Er is in 2016 samengewerkt met andere partijen, zoals de SVB, de Belastingdienst, Logius,
DUO en gemeenten om niet-digivaardigen te ondersteunen bij een digitaliserende overheid.
Met de Belastingdienst en tien gemeenten is gewerkt aan een gezamenlijke, eenduidige en
snelle aanpak bij schulden. Met zorgaanbieders en gemeenten werd samengewerkt om de
administratieve lasten te verminderen.
Er zijn aanbestedingen gerealiseerd voor de gezamenlijke inkoop van vaste telefonie (GT-Vast)
dat naast spraakverbindingen ook dataconnectiviteit bevat. Deze centrale inkoop van
dataconnectiviteit is gestart in 2016 en vormt de basis voor het realiseren van een Gemeentelijk
Overheidsnetwerk (GON) als onderdeel van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Het levert voor deelnemende gemeenten aanzienlijke besparingen op. Diverse
activiteiten werden verricht om het opdrachtgeverschap van gemeenten richting leveranciers
te versterken. Een daarvan is het sluiten van een convenant met ICT-leveranciers dat als doel
heeft met ICT-leveranciers kwaliteitsafspraken te maken, transparant te zijn en continuïteit en
flexibiliteit naar gemeenten te waarborgen. Het aantal leveranciers dat het nieuwe convenant
ondertekend heeft staat op meer dan165. Vanuit de vraagkant is het convenant onderschreven
door koepelorganisaties VIAG, IMG100+ en de FAMO.
Via diverse projecten en programma’s is daarnaast
gewerkt aan bouwstenen voor dienstverlening en
gemeenschappelijke infrastructuur, zoals de modules
burgerzaken, NUP, 14+netnummer en Digitaal
Klantdossier. Deze projecten zijn gefinancierd door een
uitname uit het Gemeentefonds waarvoor een aparte
verantwoording is opgesteld.
Privacy en informatieveiligheid
Sinds 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in
werking getreden. Later dat jaar werd in de Europese Unie
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
aangenomen. Deze verordening vervangt de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens. Gemeenten hebben
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naar verwachting tot 2018 tijd om hun gegevensbescherming in lijn te brengen met de nieuwe
wet- en regelgeving. In 2016 werd dan ook gewerkt aan bewustwording en een aantal concrete
stappen ter voorbereiding. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming of een
privacy-officer per gemeente is een van die stappen.
Informatieveiligheid vraagt om voortdurende aandacht. Iedere gemeente stelt haar informatiebeveiligingsbeleid vast aan de hand van het basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG) en moet voldoen aan de regelgeving omtrent privacy. Hierdoor hebben
gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Ze zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben
van hun informatieveiligheid en het waarborgen van de privacy van haar inwoners.
De visitatiecommissie Informatieveiligheid, onder leiding van Frans Backhuijs, burgemeester
van Nieuwegein, en ingesteld in 2015 bezocht in 2016 veel gemeenten om bestuurlijke
bewustwording te creëren en handvatten om de informatieveiligheid en privacy bij gemeenten
te versterken. Tot eind 2016 zijn circa 100 gemeentebesturen door de commissie bezocht.

Eindhoven
Hack Me Please
Op 28 mei 2016 laat de gemeente Eindhoven zich vrijwillig hacken tijdens het evenement Hack Me Please
II. Het is het vervolg op Hack Me Please waar de gemeente zich in 2014 door ‘ethical hackers’ liet aanvallen. Tijdens Hack Me Please II worden studenten uitgedaagd hun kennis te etaleren en kwetsbaarheden
te vinden in de IT-omgeving van de gemeente Eindhoven. De resultaten worden gebruikt om kwetsbaarheden te verhelpen en de doorstroom van studenten naar het werkveld te bevorderen.
Uitdagingen
Uit de jaarlijkse Global Information Security Survey van EY bleek dat 40 procent van de overheidsinstellingen niet in staat is een cyberaanval te detecteren. Het detecteren van een aanval is echter cruciaal in het
licht van de Wet Meldplicht Datalekken die in januari 2016 van kracht is geworden.
Lokale kracht
De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG en KING richt zich op bewustwording, kennisdeling en
concrete ondersteuning op het vlak van informatiebeveiliging (incidentpreventie, -detectie en -coördinatie). Door als gemeente ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD, krijgt een gemeente specifieke ondersteuning
op informatiebeveiligingsvlak in geval van incidenten. De IBD biedt bovendien concrete producten en
diensten die gemeenten kunnen helpen bij de sturing op informatiebeveiliging binnen hun organisatie.
Eind 2016 waren alle gemeenten aangesloten bij de IBD.

A.1.8

Gemeentelijke financiën: evenwicht in verhoudingen
Financiële voorspelbaarheid is essentieel om de dienstverlening aan inwoners goed in te
kunnen richten. Het streven naar langjarig stabiele en evenwichtige gemeentefinanciën is in
2016 dan ook voortdurend leidraad geweest in de belangenbehartiging en is ook in 2017
een van de belangrijkste speerpunten voor de lobby, vooral richting het nieuwe kabinet. Ten
behoeve van de lobby rondom de formatie en een nieuw kabinet is ook de wens tot uitbreiding
van het belastinggebied in overleg met de leden nader ingevuld en inmiddels neergeslagen in
diverse partijprogramma’s van de landelijke politiek.
2016 kenmerkte zich door veelvuldig verzet tegen rijkskortingen buiten de afspraken en door
verkenningen voor mogelijke verbeteringen in het Gemeentefonds door groot onderhoud. Dit
gebeurde naast de reguliere activiteiten rond de financiële gevolgen van taakmutaties of
bijstelling van financiële arrangementen op basis van nieuwe gegevens waar vanuit financiën
ondersteuning plaatsvond bij de meer beleidsinhoudelijk georiënteerde overleggen (o.a.
Omgevingswet. Participatie, BUIG-gelden).
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De gevolgen van de decentralisaties vergden de nodige aandacht; met name bij de
accountantscontrole en verantwoording in de transitie was veel overleg nodig om onnodige
inspanningen van gemeenten te beperken en toch tijdig te rapporteren. Dit heeft onder meer
geleid tot de publicatie van een VNG-handreiking en tot uitstel van de inzenddatum van
gemeentelijke jaarstukken.
Op basis van de voorstellen van de commissie-Depla is in 2016 het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) vernieuwd met als doel te komen tot meer toegankelijke begrotingen
onder het motto: gemeentefinanciën zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Daarbij
is ook een handreiking voor kostenonderbouwing van lokale heffingen gepubliceerd.
Per 1 januari 2016 zijn gemeentelijke ondernemingen vennootschapsbelastingplichtig. In
het SVLO (Samenwerkingsverband VPB Lokale overheden) zijn in samenwerking met o.a. de
rijksbelastingdienst een groot aantal praktische handleidingen en nadere standpuntbepalingen
geproduceerd.
Onlosmakelijk verbonden met de beleidsmatige aandachtspunten zijn de vele producten,
diensten en bijeenkomsten. Het gaat daarbij niet alleen om modelverordeningen
en vraagbeantwoording (enige duizenden), handreikingen voor raadsleden en een financiële
houdbaarheidstest. Ook van belang zijn de regionale expertmeetings en de betaalde
dienstverlening op het gebied van belastingen (bijvoorbeeld het voeren van procedures tot aan
de Hoge Raad). Nieuw gestart is het forum gemeentefinanciën. Deze activiteiten (waaronder
de tweedaagse Belastingconferentie op 29 en 30 maart 2016 met ruim 500 deelnemers)
ondersteunen gemeenten niet alleen in hun dagelijkse praktijk, maar leveren ook belangrijke
informatie voor de beleidsmatige koersvorming.
Enkele onderwerpen die in 2016 de aandacht hebben gekregen (veel van deze onderwerpen
lopen in 2017 door):
1 Voeding gemeentefonds (art 2 Fvw en indexatie sociaal domein)
2 Verdeling gemeentefonds (groot onderhoud Fvw)
3 Financieel beheer (wijziging BBV, accountantscontrole (problemen sociaal domein) en
doorontwikkeling voorstellen commissie Depla)
4 Belastingen (omvang lokaal belastinggebied, kostentoerekening bij legesheffing)
5 Wet WOZ (waarderingskamer en stuurgroep samenwerking)
6 Macro economie (‘trap-op-trap–af’ en gemeente en markt)
7 Invoering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven
8 Verdeling van de BUIG-middelen

West-Brabant-West
Jeugdhulp
Regio’s en gemeenten werken hard aan de vernieuwende bekostiging van de jeugdtaken. De negen gemeenten van de jeugdzorgregio West-Brabant-West zijn als eerste regio helemaal overgegaan op resultaatfinanciering in de jeugdhulp. Stap twee is: kwaliteitsmeting door cliënten.
Uitdagingen
Na een jaar schaduwdraaien met budgetfinanciering is in 2016 het roer echt omgegaan. De jeugdhulp is
in 36 arrangementen ondergebracht en aan elk arrangement ‘hangt’ een vooraf vastgesteld tarief. Of het
zorgtraject nu langer of korter duurt dan vooraf bedacht, maakt voor de gemeente niet uit; als de doelen
maar worden behaald.
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Lokale kracht
De regio werkt nu aan een systeem van kwaliteitsmeting door cliënten, waarbij zorggebruikers op basis
van hun ervaringen met zorgverleners de kwaliteit van de hulpverlening beoordelen. Hun beoordelingen
staan straks op internet, zodat cliënten op basis van het aantal ‘likes’ door zorggebruikers de best passende
aanbieder kunnen kiezen.

A.1.9

Collectieve inkoop: wat doen we samen?
De collectieve activiteiten die de VNG voor gemeenten verricht zijn in aantal en omvang
toegenomen. Het gaat hier om collectieve activiteiten op het gebied van gemeenschappelijk
werken aan ICT en dienstverlening en bijvoorbeeld ook om de landelijke voorzieningen die met
de decentralisaties naar de gemeenten zijn gegaan en die om continuïteit te borgen door de
VNG tijdelijk zijn georganiseerd. Denk bij de laatste bijvoorbeeld aan de Kindertelefoon, de
doventolkvoorziening en Veilig Thuis.
Om redenen van transparantie, focus en financiën is in 2016 gewerkt aan:
•
Een VNG Agenda waarin met gemeenten samen is vastgesteld wat in collectief verband
wordt opgepakt;
•
Nieuwe werkwijzen, waaronder de voorbereiding van Samen Organiseren, een beweging van
onderop waar gemeenten zelf eigenaar van zijn;
•
Andere financieringsarrangementen, zoals het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering;
en
•
Een heroriëntatie op de landelijke voorzieningen sociaal domein.
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A.2 Dienstverlening aan
leden belicht
A.2.1

Diverse vragen van en informatievoorziening aan gemeenten
Naast de VNG Agenda zijn er diensten die de VNG in 2016 aan de leden heeft aangeboden.
Hieronder wordt een impressie gegeven van deze reguliere dienstverlening.
Vragen van gemeenten
In 2016 zijn er 27.701 vragen van leden door de VNG beantwoord. 98% van deze vragen is
binnen de afgesproken termijn van vijf werkdagen afgehandeld. De gemeenten Amsterdam,
Rotterdam en Apeldoorn stelden de meeste vragen. De meeste vragen werden gesteld over
de Wmo, arbeidsvoorwaarden, en bezoldiging en vergoedingen. Ongeveer 75% van de vragen
werd gesteld via e-mail, 25% kwam per telefoon binnen. Het aantal geregistreerde vragen is
met 12,8% gedaald: van 29.941 in 2015 naar 26.548 vragen in 2016.
De VNG heeft in 2016 498 brieven ter beantwoording ontvangen. Dit zijn 450 brieven minder
dan in 2015. Hiervan is 68% binnen de vastgestelde termijn van drie werkweken afgehandeld.
De ambitie om 90% van de brieven binnen drie weken af te handelen is hiermee niet gehaald.
In 2015 was het percentage tijdigheid op het beantwoorden van brieven nog 86% en ontving
de VNG bijna dubbel zoveel brieven.

Totaal aantal vragen
(telefoon/mail)
2016
2015
2014

27.701
29.941
27.195

Overzicht aantal vragen 2016
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Praktijkvoorbeelden
De VNG beheert een databank met praktijkvoorbeelden van gemeenten. Deze wordt
dagelijks geactualiseerd en jaarlijks opgeschoond, en bevat op dit moment ruim 2000 actuele
praktijkvoorbeelden. In 2016 was het gemiddeld aantal bezoeken per maand 7126. Dit komt
erop neer dat de databank in 2016 meer dan 85.000 keer werd bezocht. Door gemeenten
werden 73 voorbeelden aangeleverd. Er werd dagelijks getwitterd over inspirerende
voorbeelden. Het twitteraccount @goed_voorbeeld heeft 3738 volgers (o.a. ambtenaren,
raadsleden, burgemeesters en wethouders).
Databank Jurisprudentie en wetgevingskalender
De Juridische databank (JDB) beoogt gemeenten op adequate wijze toegang te bieden tot
rechtspraak die relevant is voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het gemiddeld aantal
bezoeken per maand in 2016 was ca. 200. Eind 2016 stonden er 5455 relevante uitspraken
in de JDB op het terrein van gemeentelijke belastingen, omgevingsrecht, privaatrecht,
bestuursrecht en kinderopvang.
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Vijf meest gebruikte fora 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Wob
Werkgeversforum
Gemeenterecht
Sociaal domein
Communicatieplatform

(38.449 bezoeken, 2.008 berichten, 3.709 deelnemers
(34.089 bezoeken, 1.861 berichten, 1.568 deelnemers
(31.303 bezoeken, 1.214 berichten, 3.858 deelnemers
(30.579 bezoeken, 1.436 berichten, 4.654 deelnemers
(11.483 bezoeken, 945 berichten, 1.594 deelnemers

VNG Fora, ROMnetwerk en OOVnetwerk
Er zijn 144 fora (open en besloten) over allerlei beleidsonderwerpen met in totaal 17.615
deelnemers, voornamelijk gemeenteambtenaren. Dit zijn 1577 deelnemers meer ten opzichte
van 2015. Het aantal nieuwe aanmeldingen is veel groter want er worden ook veel oude
accounts verwijderd. In 2016 zijn 19.574 berichten en reacties geplaatst, 39 nieuwe fora gestart
en 18 fora verwijderd.
WOZ data center
In 2016 zijn volgens planning op 1 mei de taxatiewijzers voor waardepeildatum 1 januari
2016 gerealiseerd en beschikbaar gesteld aan gemeenten. Met deze taxatiewijzers kunnen
gemeenten taxaties uitvoeren met TIOX. Er zijn 25 taxatiewijzers gemaakt voor de waardering
van agrarische objecten, hotels en voor incourante niet-woningen zoals scholen, ziekenhuizen,
windturbines, hoogspanningsvelden, verzorgingshuizen en gemeentehuizen. In 2016 is voor
het eerst een met de energiebranche afgestemde leidraad voor de waardering van energiecentrales gepubliceerd. Gemeenten worden verder op diverse manieren ondersteund bij de
uitvoering van de Wet WOZ, waaronder via een servicedesk, een specifieke website met actuele
informatie over de WOZ(-uitvoering) en een besloten deel specifiek voor gemeenten om kennis
te delen. Dit WOZ-informatiepunt had in 2016 circa 23.000 bezoekers (2015: 22.000 bezoekers).
Het besloten deel van het WOZ-informatiepunt heeft ruim 1800 geregistreerde gemeentelijke
gebruikers (bijna 100% van alle WOZ-ambtenaren). Naast de structurele activiteiten ondersteunt
dit project gemeenten op tal van andere manieren, zoals met procesbeschrijvingen, standaardcontracten, standaardtekstblokken waarmee gemeenten WOZ-bezwaarschriften kunnen
afhandelen en pilots informele bezwaarafhandeling zoals MIJNWOZ, een initiatief van de
gemeente Tilburg dat burgers de mogelijkheid biedt om invloed uit te oefenen op het bepalen
van hun WOZ-waarde.
Informatie en communicatie
In 2016 is de VNG website 1.786.349 keer bezocht. Als afgeleide van het nieuws en de
berichten die op de website werden geplaatst, werd wekelijks een VNG-weekoverzicht
verzorgd. Dit weekoverzicht kende in 2016 28.127 abonnees. Op
1 april werd de VNG-nieuwsapp gelanceerd, met nieuws van de
website van VNG, vanuit VNG Magazine en ANP binnenlandse
politiek. Inmiddels zijn er meer dan 5000 mensen die de VNG
nieuwsapp hebben. In 2016 is ook het VNG Magazine voorzien van
een nieuwe bladformule. Er is
medio 2016 een lezersonderzoek gehouden waaruit blijkt
dat de nieuwe aanpak wordt
gewaardeerd. Het Magazine
had op 31 december 2016
20.316 abonnees.
Waar staat je gemeente?
De website Waarstaatjegemeente.nl biedt veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in
een overzichtelijk dashboard. De site geeft gemeenten aan de hand van een aantal thema’s
inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen, zoals leefbaarheid,
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veiligheid en jeugd en jeugdhulp. De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en
ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun
gemeente ervoor staat. Het dashboard met daarin bijvoorbeeld de cijfers van het aantal
kinderen in jeugdhulp, het aantal gezinnen met een uitkering of het percentage mensen dat
actief is in het verenigingsleven, kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk
beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de
data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording
of voor onderzoek. De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals
burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Onderdelen van
Waarstaatjegemeente.nl zijn: de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de Lokale monitor
wonen.

A.2.2

De VNG: het huis van ontmoeting
Kennisdeling en netwerken horen bij iedere vereniging. Ook bij de VNG. Op tal van thema’s en
jaarlijkse momenten brengt de VNG gemeenten bij elkaar. Van jaarcongres en Algemene Leden
Vergadering tot de Raad op Zaterdag. Van een bijeenkomst over opvang van vluchtelingen tot
de juridische tweedaagse en de Belastingconferentie. Hieronder een impressie van enkele van
de vele bijeenkomsten die er in het land zijn geweest.

Sociale top
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Jaarcongres 2016: Haarlemmermeer


VNG-congres Gemeentefinanciën
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Eendaagse arbeidszaken CVA/VNG

Netwerk oud VNG‘ers
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A.3 De ontwikkelingen van
de VNG-organisatie
A.3.1

De VNG in verandering
Met het centraal stellen van de maatschappelijke opgaven en met andere partijen zoeken
naar een integrale oplossing, wordt een andere rol, houding, organisatie en sturing verwacht
van gemeenten. Ook de VNG-organisatie, als de vereniging van, voor en door gemeenten,
is daarmee in verandering. De VNG wil op maatschappelijke opgaven voor gemeenten
strategisch sterker en meer agenderend in visie zijn; meer in en vanuit netwerken werken,
wendbaar en flexibel kunnen opereren en de dienstverlening naar gemeenten verbeteren.
Met deze ambitie voor ogen is in 2016 een Agenda 2016 opgesteld, een structuurwijziging
doorgevoerd, en zijn de eerste stappen gezet richting anders werken met oog voor de
uitvoeringspraktijk en de opgaven die gemeenten hebben.
Agenda 2016
In de Agenda 2016 zijn de opgaven benoemd waaraan gemeenten in verenigingsverband
willen werken en waarop de VNG-organisatie in 2016 advies en ondersteuning verleende.
Deze opgaven kunt u vinden in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag. Het opstellen van de Agenda
2016 was een eerste stap in het met elkaar bepalen waar gemeenten samen aan werken en de
activiteiten die de VNG zou moeten verrichten. Deze opgaven zijn voor de VNG-organisatie
vertaald naar een Planning en Controlcyclus (P&C-cyclus) waardoor sturing op resultaten en
betere verantwoording mogelijk is.
Eerste stappen richting anders werken
Opgaven centraal en meer programmatisch en flexibel werken is het uitgangspunt van de
nieuwe organisatie. Daarmee kan de VNG-organisatie de leden beter bedienen en inspelen
op de actualiteit van de gemeentelijke praktijk, de media en de politiek. Daartoe zijn in 2016
eerste stappen gezet, waaronder door structuuringrepen, gesprekken met medewerkers en een
vaststelling van de opgaven die de VNG Agenda bepalen.
Bijzondere aandacht gaat uit naar gemeenschappelijke gemeentelijke dienstverlening.
Deze activiteiten nemen in belang toe en vragen om werkwijzen die vooral uitgaan van de
gemeentelijke praktijk. Ophalen en opschalen en samen met gemeenten in plaats van landelijk
uitrollen. Dat betekent onder meer dat de VNG-organisatie activiteiten meer met en via
netwerken en via co-creatie activiteiten vormgeeft. Voor deze nieuwe vorm van werken dat
de naam Samen Organiseren kent, wordt een eigen governance- en financieringsstructuur
voorgesteld tijdens de ALV in 2017. Voorbereidingen hiertoe zijn in 2016 getroffen.
Structuurwijziging
In 2016 is de topstructuur van de VNG-organisatie gewijzigd. De directieraad is omgevormd tot
een algemene directie van twee leden die niet meer op politieke kleur worden geselecteerd.
Daarbij heeft de algemeen directeur een externe oriëntatie en de plaatsvervangend
algemeen directeur een interne oriëntatie. De functie plaatsvervangend algemeen directeur
is in 2016 op basis van externe inhuur ingevuld; werving vindt plaats in 2017. De directie
stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het
VNG-bestuur.
Naast de algemene directie, is een directie Beleid geïntroduceerd, bestaande uit drie
directeuren beleid die samen verantwoordelijk zijn voor de strategische beleidsontwikkeling
en realisatie op basis van de opgaven die in de VNG Agenda zijn genoemd. Rondom deze
opgaven organiseren zij ook diverse in- en externe netwerken zodat belangenbehartiging en
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dienstverlening goed vorm gegeven kunnen worden. Beleidsmedewerkers werken niet meer
op één beleidsthema maar zetten hun expertise in op verschillende maatschappelijke opgaven,
waardoor ontkokerd, integraal werken wordt bevorderd. Een concernstaf borgt de regie op
strategie en de juiste ondersteuning van bestuur en directie.
Inzet en ontplooiing medewerkers en bedrijfsvoering
Resourcemanagers zorgen voor de kwalitatieve en kwantitatieve juiste inzet van mensen en
middelen. Met de komst van zowel de resourcemanager als de plaatsvervangend algemeen
directeur, met focus op de interne organisatie, is er aandacht voor de verdere professionalisering van de organisatie. In 2016 is daarbij hard gewerkt aan het verbeteren van de gegevens en
de sturingsinformatie. De Agenda 2016 en de P&C-cyclus geven daarbij richting voor sturing
op de activiteiten en resultaten van de vereniging. Het meer programmatisch werken biedt voor
medewerkers kansen om expertise ook op andere manieren in te zetten en zichzelf verder te
ontwikkelen.
In 2017 wordt, op basis van de strategische VNG-doelstellingen, strategisch personeelsmanagement vastgesteld. Welk personeelsbeleid en welke personeelsinstrumenten moeten ontwikkeld
of verbeterd worden, uitgaande van de strategie en het (beschreven) gewenste gedrag van
medewerkers? Wat heeft de organisatie nodig, op het gebied van P&O, om de doelstellingen
van de organisatie te behalen? Hoe kunnen medewerkers dusdanig voor de organisatie ingezet
worden zodat zowel organisatiedoelen als persoonlijke leerdoelen zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten? Aan de hand van de antwoorden worden dominante strategische P&O-thema’s voor
de komende jaren vastgesteld. Deze thema’s vormen de basis voor P&O-jaarplannen en de
prioriteitstelling.
Verdere samenwerking VNG-bedrijven
In 2016 is het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) opgericht, als vervolg op de
Regionale Coördinatiecentra Fraude (RCF). Het is een van de bedrijven onder de VNG die
diensten verzorgt aan leden. De andere bedrijven zijn VNG International, VNG Verzekeringen,
VNG Congressen (inclusief VNG Trainees en VNG Academie), en het Kwaliteitsinstituut
Nederlandse Gemeenten (KING). Er worden op meerdere manieren stappen gezet om de
expertise van medewerkers van deze bedrijven meer te bundelen, wat de dienstverlening aan
gemeenten ten goede komt en sociale cohesie in de organisatie vergroot.

Financieel beleid
Het financieel beleid is in hoofdzaak gericht op een stabiele begroting en het te allen tijde
kunnen voldoen aan (betalings-) verplichtingen. De belangrijkste elementen van het financieel
beleid zijn: evenwicht in de samenstelling van baten en lasten, rendement op het vermogen en
de liquiditeitspositie.
Evenwicht in de samenstelling van baten en lasten 2016
Onder evenwicht in de samenstelling van baten en lasten wordt verstaan dat de vaste kosten
(totaal van de kosten exclusief incidentele kosten, kosten gesubsidieerde projecten en kosten
gelieerde instellingen) van de Vereniging zoveel mogelijk worden gedekt uit de contributieinkomsten. Dit is van belang omdat andere inkomstenbronnen sterk kunnen fluctueren.
De vaste lasten worden onderverdeeld in twee delen, de contributie gefinancierde personeels
lasten en de overige vaste lasten. Voor de personeelslasten geldt dat deze meer dan volledig
door de contributie-inkomsten worden gedekt. Het dekkingspercentage voor de vaste
personeelslasten kwam in 2016 uit op 113% (2015: 111%). Er was een dekkingspercentage
begroot van 105%. Het dekkingspercentage komt hoger uit dan begroot door de verkregen
vergoeding voor het uitlenen van personeel, waardoor de vaste personeelslasten dalen. Verder
zijn enkele vacatures (tijdelijk) ingevuld door tijdelijk personeel. Ten opzichte van 2015 daalde
het dekkingspercentage, dit was het gevolg van het cao-akkoord. Per 1-1-2016 werd een
structurele loonsverhoging doorgevoerd van 3,0%.
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De overige vaste lasten bestaan uit afschrijvingslasten en de overige vaste bedrijfskosten.
Ondanks de hogere vaste personeelslasten stijgt het dekkingspercentage van de totale
vaste lasten van 77% in 2015 naar 80% in 2016. De stijging van de contributie met 4,23%
zorgt voor de verbetering van de dekkingsgraad van de vaste lasten. De vaste lasten die niet
kunnen worden gedekt uit de contributie-inkomsten, worden gedekt uit structurele maar
niet vaststaande financiële baten en lasten, bedrijfsopbrengsten, overige opbrengsten en uit
bijdragen van de projecten.

Samenstelling van de baten van de Vereniging 2016
Fin. baten en lasten
2%
Overige opbrengsten
7%

Resultaat deelnemingen
1%

Contributie
18%

Interne omzet
3%

Bijdragen projecten
70%

Als gevolg van de decentralisaties hebben de gemeenten de laatste jaren steeds meer taken
gekregen. Een deel daarvan wordt collectief door de VNG uitgevoerd. De financiering van
deze collectieve taken loopt niet via de contributie van de VNG maar via uitnamen uit het
Gemeentefonds. Het aandeel van de contributie in het totaal van de baten van de Vereniging
neemt dan ook al enige jaren af. In 2013 bedroeg de contributie nog 38% van de totale baten.
In 2014 daalde dit percentage naar 28% en in 2015 bedroeg de contributie nog maar 18% van
het totaal aan baten. Het percentage voor 2016 is gelijk gebleven ten opzichte van 2015. De
contributie-inkomsten stijgen dan weliswaar, dit geldt echter ook voor de totale omvang van de
totale baten van 2016 die ten opzichte van 2015 stijgen van € 112,457 miljoen naar € 113,915
miljoen.
De baten van de, via het Gemeentefonds gefinancierde, collectieve activiteiten stijgen van
€ 54,2 miljoen in 2015 naar € 58,3 miljoen in 2016. Inclusief de via subsidie gefinancierde
projecten neemt de totale projectportefeuille toe van € 77,523 miljoen naar € 79,556 miljoen.
Het aandeel van ‘bijdragen projecten’ neemt dan ook ten opzichte van 2015 verder toe van
69% naar 70%. Dit beeld zal zich enkel doorzetten in 2017. Door een collectieve intensivering
op de Digitale Agenda zullen de uitnamen in 2017 verder stijgen naar € 67,1 miljoen. Het jaar
2017 is het laatste jaar waarin een uitname uit het Gemeentefonds mogelijk zal zijn. Op de ALV
van 2017 wordt een alternatieve financieringswijze voorgelegd voor de collectief uit te voeren
taken.
De interne omzet stijgt in absolute zin ten opzichte van 2015 met € 0,194 miljoen naar € 3,103
miljoen, door de gestegen omvang van de projectbijdragen blijf het relatieve aandeel ten
opzichte van 2015 gelijk aan 4%.
Het aandeel van de overige opbrengsten in het totaal van de baten neemt ten opzichte van
2015 toe van 6% naar 7%. Het betreft hier onder andere een hogere afname van de dienstverlening door gelieerde instellingen en bedrijven en een hogere doorbelasting van salariskosten
naar gelieerde instellingen doordat meer medewerkers werkzaam waren voor deze organisaties.

30

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De financiële baten en lasten zijn € 0,102 miljoen hoger dan begroot. Ten opzichte van 2015
dalen de financiële baten en lasten van € 2,853 miljoen naar € 1,923 miljoen in 2016. In 2015
was nog sprake van een wisseling in de effectenportefeuille welke leidde tot een koersresultaat
van € 1,56 miljoen. Het aandeel van de financiële baten en lasten neemt dan ook ten opzichte
van 2015 af van 3% naar 2%.
Het resultaat deelnemingen daalt, onder andere door de vennootschapsbelasting, ten
opzichte van 2015 van € 2,381 miljoen naar € 0,872 miljoen. Op VNG International na laten
alle bedrijven een lager resultaat zien. Het aandeel van het resultaat deelnemingen in de totale
baten neemt af van 2% in 2015 naar 1% in 2016.
De opbouw en samenstelling van de lasten geeft het volgende beeld:

Samenstelling van de lasten van de Vereniging 2016

Overige bedrijfskosten
2,5%

kantoor- en
huisvesting
3,5%

Salariskosten
15%
Ov. personeelskosten
9%

Afschrijvingen
1,5%

Activiteitskosten
68,5%

Het merendeel van de projectkosten wordt verantwoord onder de activiteitskosten. Deze post
is dan ook verreweg de grootste kostencategorie. Het projectvolume en bijbehorende kosten
namen in 2016 verder toe. De activiteitskosten namen hierbij toe van € 75,786 miljoen naar
€ 77,081 miljoen. Percentueel gezien blijft het aandeel van de activiteitskosten in de totale
lasten gelijk, 68%.
In absolute zin stijgen de salariskosten ten opzichte van 2015 als gevolg van de loonsverhoging
per 1-1-2016 van 3%. Het aandeel in de totale kosten wijzigt niet. De overige bedrijfskosten
dalen ten opzichte van 2015 van 4,4% naar 2,5%. In 2015 was onder andere sprake van een
teruggave van de uitname uit het Gemeentefonds voor gemeenten die zelf hun telefonische
hulp op afstand hadden geregeld en werden de kosten van inzet van medewerkers voor het
Kenniscentrum Handhaving en Naleving verantwoord onder de overige bedrijfskosten.
De overige personeelskosten stijgen van € 8,194 miljoen in 2015 naar € 10,042 miljoen in 2016.
De stijging is het gevolg van extra inhuur voor extern gefinancierde projecten. Het aandeel van
de overige personeelskosten in de totale lasten is 9% (2015 7,5%.)
Sturen op rendement beleggingsportefeuille
De in 2012 gewijzigde weging van de effecten is tot op heden gehandhaafd. In 2012 zijn met
het oog op de specifieke risico’s binnen de obligatiemarkt de weging van staatsobligaties
teruggebracht (van minimaal 45% en maximaal 65% naar minimaal 30% en maximaal 50%) en
de weging van bedrijfsobligaties verhoogd (van minimaal 10% en maximaal 30% naar minimaal
25% en maximaal 45%). Hoewel sinds 2012 de economische situatie zich langzaam wijzigt is in
overleg met de fondsbeheerder besloten om de weging niet verder aan te passen. Kern van de
strategie is dat de vermogensbeheerder voldoende vrijheid heeft om binnen de vastgestelde
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restricties, te handelen naar steeds wijzigende marktomstandigheden zonder dat vooraf
toestemming behoeft te worden gevraagd aan het VNG bestuur. De ruimte om verantwoord
volgens de benchmark te kunnen beleggen wordt nog steeds als voldoende gezien.
Huidige strategie:
Totale portefeuille

Minimum
weging

Maximum
weging

Samenstelling portefeuille
eind 2016
13,3%

15%

eind 2015

Aandelen

0

20%

Onroerend goed*

0

15%

5,6%

6,1%

Absoluut rendement producten*

0

20%

10,0%

9,6%

Vastrentend

60%

85%

65,8%

66,8%

Staatsobligaties

30%

50%

30,8%

31,1%

Bedrijfsobligaties

25%

45%

35,0%

35,7%

0

5%

5,2%

2,5%

Liquiditeiten

*Participaties in onroerend goed en absolute returnproducten worden aangehouden in de vorm van
aandelen.

2016
De rentes in Europa zijn in het vierde kwartaal gestegen. Hierdoor moesten staatsobligaties en
bedrijfsobligaties een deel van hun eerdere koerswinst prijsgeven. Over het gehele jaar resteert
voor de vastrentende beleggingen een positief rendement van +4,7%.
Met betrekking tot de aandelen in de portefeuille valt op te merken dat de als gevolg van de
‘Trump-rally’ op de aandelenmarkten, deze in het vierde kwartaal zijn gestegen met 7,8%.
Hierdoor kwam het rendement op aandelen voor geheel 2016 uit op +13,6%. De voornoemde
rendementen wegende kwam het rendement voor de gehele portefeuille voor boekjaar 2016 uit
op +4,9%. De door de vermogensbeheerder verplicht te volgen benchmark kwam uit op +4,2%.
De benchmark van de VNG-portefeuille is in 2016 niet gewijzigd ten opzichte van 2015.
Besloten is de ten opzichte van de benchmark overweging in aandelen intact te houden
en de vrijkomende middelen in de portefeuille liquide te houden en niet te herbeleggen in
vastrentende waarden. Dit besluit is genomen op basis van verwachtingen van de vermogensbeheerder, die een positief aandelenklimaat en stijgende rente voorzag. De stijgende rente
heeft zich, geheel tegen de verwachting in, niet voorgedaan. Sterker nog: over geheel 2016 is
de rente verder gedaald. In het vierde kwartaal was wel sprake van een omslag waarbij een deel
van de eerdere rentedaling teniet werd gedaan. Aandelen gaven aan de andere kant een goed
resultaat. Met de verkiezing van Donald Trump tot president van de V.S. kreeg de al positief
gestemde aandelenmarkt een extra impuls. Voor de vermogensbeheerder was dit aanleiding
om eind vierde kwartaal een eerste winstneming op aandelen door te voeren.
Vooruitblik
Voor 2017 verwacht de vermogensbeheerder wereldwijd hogere aandelenkoersen en hogere
10-jaarsrentes. De economieën ontwikkelen zich voorspoedig, vooral buiten Europa zal meer
fiscale stimulering plaatshebben en zal sprake zijn van een hogere inflatie. Omdat de rentes in
ontwikkelde landen nog steeds laag zijn, zal de rentestijging (die hoort bij dit gunstige scenario)
een positieve aandelenontwikkeling niet in de weg staan. Wel moet er rekening mee worden
gehouden dat de hogere rentes en hogere aandelenkoersen met veel ups and downs tot stand
komen.
Prestatie ten opzichte van benchmark
De vermogensbeheerder van de VNG belegt volgens een benchmark.
Voor vastrentende waarden is dit;
• Bank of America Lynch Austrian, Finnish, French, German and Dutch Government index
(40%), iBoxx Euro Corporate Overall TR index (35%),
• Voor onroerend goed is dit; FTSE EPRA-Narreit Europe TR (5%),
• Voor aandelen is dit; de MSCI World index in euro (10%),
• Voor absoluut rendement is dit; HFRX Global INDEX (euro) (10%)
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Het rendement is in 2016 is uitgekomen op 4,9 % voor management- en custodiankosten
en voor inhouding dividendbelasting. Dit is 0,7% boven de met de vermogensbeheerder
overeengekomen benchmark.
Samenstelling resultaat beleggingsportefeuille
Het resultaat op de beleggingsportefeuille na aftrek van management en custodiankosten
bedraagt € 2,672 miljoen. Dit is als volgt samengesteld (* € 1.000):

Coupon
Dividenden
Rente
Netto inkomsten
Overige kosten effectenportefeuille
Koersresultaat
Beleggingsresultaat

0
980
0
980
-1
1.693
2.672

Het cumulatieve ongerealiseerde resultaat ultimo 2016 (= de herwaarderingsreserve) bedraagt
€ 6,164 miljoen positief.
Waarde beleggingsportefeuille
De waarde van de beleggingsportefeuille ultimo 2016 komt uit op € 56,671 miljoen. Dit is
inclusief het saldo rekening courant (€ 1,324 miljoen) dat de beheerder van de beleggingsportefeuille gebruikt voor aan- en verkopen.
Sturen op liquiditeitspositie en werkkapitaal
Liquiditeitspositie
De Vereniging wil op het gebied van liquiditeitsbeheer ‘in control’ zijn. Het uitgangspunt is dat
het liquiditeitssaldo van het rente- en saldocompensabel stelsel niet onder nul mag dalen. Dit
wordt bereikt door:
• het jaarlijks opstellen van een kasstroomoverzicht op basis van de geconsolideerde
jaarrekening;
• het beheersen van de jaarlijks toegestane investeringen;
• het streven naar een voorspelbaar en optimaal winstuitkeringsbeleid van de door de VNG
(in)direct gehouden bedrijven;
• het periodiek verkopen van een deel van de effectenportefeuille indien nodig voor een
aanvaardbare liquiditeitspositie;
• het maximaal gebruiken van de voordelen van het rente- en saldocompensabel stelsel (RCS);
• een goede en adequate informatievoorziening.
De Vereniging is met haar 100% deelnemingen, voor wat betreft haar betalingsverkeer,
verenigd in het rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de bank slechts één saldo
beziet voor de renteberekening, te weten het saldo van de gezamenlijke rekeningen.
De liquiditeitspositie is het saldo van de liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen. Ultimo 2016 bedraagt de liquiditeitspositie van de Vereniging € 27,136
miljoen bestaande uit een saldo van € 0,347 miljoen op de rekening bij de effectenbeheerder,
een saldo van € 11,296 miljoen op de lopende (hoofdrekening) en een saldo van € 15,494
miljoen op bedrijfsspaarrekeningen. Vorig jaar kwam het saldo uit op € 34,059 miljoen
bestaande uit een saldo van € 1,192 miljoen op de rekening bij de effectenbeheerder, een

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

33

saldo van € 17,447 miljoen op de lopende (hoofdrekening) en een saldo van € 15,420 miljoen
op bedrijfsspaarrekeningen.
De stand liquide middelen ultimo boekjaar is ten opzichte van de eindstand 2015 € 5,945
miljoen lager. De oorzaak hiervan is dat in 2016 mede besteding heeft plaatsgevonden van
middelen die in 2015 rechtstreeks uit het Gemeentefonds zijn ontvangen ter uitvoering van
door de ALV goedgekeurde projecten. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het saldo op de
rekening bij de effectenbeheerder toegenomen. Het saldo op de rekening van de effectenbeheerder is het gevolg van aankoop- en verkooptransacties, en is een tijdelijk overloop saldo.
Werkkapitaal
Het werkkapitaal is een algemeen aanvaarde maatstaf voor de beoordeling van de liquiditeit.
Het werkkapitaal is het deel van het vermogen dat beschikbaar is voor de financiering van
vlottende activa en geeft een indruk van de mate waarin de Vereniging in staat is aan haar
lopende financiële verplichtingen te voldoen.
Het werkkapitaal van de Vereniging (enkelvoudig) bedraagt ultimo het boekjaar € -22,61
miljoen. Ten opzichte van het vorige boekjaar betekent dit een verslechtering van het
werkkapitaal met € 1,20 miljoen. De belangrijkste oorzaken hiervan is dat in het afgelopen
boekjaar vanuit VNG Diensten geen dividend is uitgekeerd en dat (on)gerealiseerde resultaten
uit de effectenportefeuille niet tot uitkering zijn gekomen terwijl zij wel de basis vormden voor
uitgaven. Het werkkapitaal geconsolideerd bezien komt uit op € -2,87 miljoen. Ten opzichte van
het voorgaande jaar is dit een verslechtering van het geconsolideerde werkkapitaal met € 0,48
miljoen.
Het werkkapitaal bij de VNG geeft enigszins een vertekend beeld van de kwaliteit van de
financiële positie van de Vereniging. Zo kan het vermogen dat belegd is elk moment liquide
worden gemaakt. Wordt dit in de analyse betrokken dan is de financiële positie van de
Vereniging als gezond te kwalificeren.
Doel van het aanhouden van vermogen
De VNG heeft als gevolg van de verkoop in het verleden van enkele panden en enkele
deelnemingen een vrij vermogen, dat in een effectenportefeuille wordt aangehouden.
Reden was dat anders de contributie verhoogd zou moeten worden ter compensatie van het
wegvallen van de huuropbrengsten en van de winstbijdrage uit deze dochterondernemingen.
Zonder het rendement uit het belegd vermogen zou, om een sluitende begroting 2016 te
kunnen presenteren, sprake moeten zijn van een contributiestijging van € 1,82 miljoen (extra
stijging van 9,0 %). Naast de bijdrage in de exploitatie, dient dit vermogen om het negatieve
werkkapitaal van € 22,54 miljoen te dekken en om de gevolgen van de toekomstige negatieve
begrotingen op te vangen als gevolg van de financiering van de renovatie van de Willemshof
in 2009. In 2007 is namelijk besloten de kosten als gevolg van herhuisvesting ten laste van
het eigen vermogen te laten komen. Dit geschiedt door middel van het begroten van een
verlies gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingslast. Naast dit alles komt het geregeld voor dat de
VNG ten behoeve van grote projecten tijdelijk kosten voorfinanciert uit het vermogen. Voorts
dient het vermogen om onvoorziene kosten te kunnen opvangen die het gevolg zijn van
tegenvallers in de bedrijfsvoering en het financieren van tijdelijke uitgaven die niet standaard
zijn op te vangen in de begroting maar die wel voorzien in een behoefte bij de leden om actie
op bepaalde terreinen te ondernemen. Zo is afgelopen boekjaar de meerjarige Wetenschapsfunctie wederom uit het vermogen gefinancierd. Het vermogen dient ook ter dekking van
het belangrijkste risico voor de VNG: het WW-en bovenwettelijke WW(BWW)-risico. De VNG
is eigenrisicodrager voor de WW en BWW. In de situatie dat de VNG op enig moment sterk
zou moeten inkrimpen en aan een groot deel van haar medewerkers een uitkering moeten
verstrekken, is daar een voorziening voor nodig van ca. € 22 miljoen. Gemiddeld genomen
hebben de medewerkers namelijk een opgebouwd WW- en BWW-recht van ongeveer twee
keer het jaarsalaris. Tot slot dient het vermogen ter dekking van de negatieve begroting 2017.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De VNG onderstreept het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De VNG
ondersteunt veel initiatieven met een maatschappelijk karakter op landelijk en gemeentelijk
niveau. De VNG doet jaarlijks mee aan het initiatief ‘Serious Ambtenaar’. Hiermee wordt geld
ingezameld voor het goede doel van ‘Serious Request’ in samenwerking met het Rode Kruis en
3FM. Daarnaast worden via dochter VNG International meerdere projecten uitgevoerd die tot
doel hebben het lokaal bestuur in vooral ontwikkelingslanden te versterken.
Binnen de VNG-organisatie wordt specifiek aandacht besteed aan het verder terugdringen van
het papier- en energieverbruik. Hiertoe wordt, als onderdeel van de werkkostenregeling, aan de
medewerkers een digitaal device ter beschikking gesteld. Het papierverbruik laat dan ook een
dalende tendens zien.
De vermogensbeheerder belegt met engagement. Het engagementproces beoogt verbetering
te bewerkstelligen bij ondernemingen en fondsmanagers waar bepaalde ESG- (Environmental Social & Governance) aandachtspunten zijn geconstateerd. Verwezenlijking van de
uitgangspunten wordt bereikt door de dialoog aan te gaan met ondernemingen en fondsmanagers die ESG-criteria, die de vermogensbeheerder hanteert, schenden

Deelnemingen
De deelnemingen die de VNG ultimo 2016 aanhoudt zijn de volgende:
•
VNG Diensten B.V.: Fungeert als houdstermaatschappij van de hieronder vermelde
bedrijven.
•
Congres- en Studiecentrum VNG B.V.: Organiseert congressen, workshops, trainingen en
studiebijeenkomsten over gemeentelijke onderwerpen en beleidsterreinen
•
VNG Verzekeringen B.V.: Bemiddelt in, adviseert over en ontwikkelt verzekeringsproducten
voor gemeenten. Onder andere rechtsbijstandverzekeringen voor collegeleden en
ambtenaren, vrijwilligersverzekeringen, zorgverzekeringen. Een volledig overzicht is te
vinden op www.vngverzekeringen.nl.
•
VNG International B.V.: Werkt aan versterking van het democratisch lokaal bestuur
wereldwijd. De organisatie ondersteunt Nederlandse en Europese gemeenten bij
beleidsinnovatie door gebruik te maken van Europese netwerken. VNG International
ondersteunt het internationale werk van Nederlandse gemeenten. Het Servicebureau
Europa (een samenwerking van REGR en de VNG) is bij VNG International gevestigd.
•
Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) B.V.: Richt zich op het verbeteren
van dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun burgers en
bedrijven. Verder helpt KING gemeenten deel te nemen aan de netwerksamenleving en
ontwikkelt KING concepten voor een krachtige bestuur.
•
VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V.: Adviseert en ondersteunt
gemeenten op het terrein van handhaving en naleving, ter verbetering van de uitvoeringskracht. Ondersteunt de VNG bij door haar gevoerde programma’s op voornoemd terrein.
VNG. Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V. is per december 2016 opgericht.
Vanaf januari 2017 is zij operationeel.
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A.3.2

Resultaatontwikkeling van de Vereniging
De jaarrekening omvat twee jaarrekeningen, de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. De enkelvoudige cijfers worden aangeduid als de Vereniging, de
geconsolideerde gegevens als de VNG.
Op hoofdlijnen is de ontwikkeling van het resultaat van de Vereniging als volgt:
Bedragen x € 1.000

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Bedrijfsopbrengsten

107.223

92.564

111.120

115.343

Bedrijfslasten

111.407

96.403

113.159

120.309

(4.185)

(3.839)

(2.039)

(4.966)

Financiële baten en lasten

2.853

1.820

1.923

1.820

Resultaat deelnemingen

2.381

605

872

779

Resultaat (voor bestemming)

1.049

(1.414)

757

(2.367)

Bedrijfsresultaat

In de bestuursvergadering van december 2013 is de dekking voor een periode van vier jaar,
voor de wetenschapsfunctie, uit het vermogen goedgekeurd. Het gaat om een totaalbedrag
van € 1,358 miljoen (voor 2016 was de begroting € 0,371 miljoen). Dit komt bovenop het
besluit van 2007, om de herhuisvesting te financieren uit het eigen vermogen. De jaarlijkse
afschrijvingslasten voor de renovatie worden gehaald uit het eigen vermogen.
De realisatie van de 2 bovengenoemde posten (€ 1,268 miljoen) zijn opgenomen in de staat
van baten en lasten.
Vergelijking realisatie 2016 met begroting 2016
Het gerealiseerde resultaat is uitgekomen op € 0,757 miljoen positief. Het resultaat is daarmee
€ 2,171 miljoen beter dan begroot. Het bedrijfsresultaat is € 1,800 miljoen hoger dan begroot
en hiermee is ook het positieve resultaat onderaan de streep ten opzichte van de begroting,
grotendeels verklaard. Verder is het ook het resultaat deelnemingen als de financiële baten en
lasten iets hoger dan begroot.
Het bedrijfsresultaat is een optelsom van de volgende posten:
• De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 5,087 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit
komt onder andere door hogere opbrengsten als gevolg van de extra dienstverlening aan
de dochterbedrijven en hogere doorbelasting van salarissen aan de niet fiscaal gelieerde
instellingen. Hier staan deels ook hogere kosten tegenover;
• Een hoger gerealiseerd projectvolume. De nieuwe projecten beïnvloeden het
bedrijfsresultaat. Een hogere dan begrote inzet van intern personeel zorgt voor een extra
dekking van de overheadkosten;
• De hogere projectbijdrage wordt mede veroorzaakt door de gemeentefonds gefinancierde
projecten. Tegenover deze projecten staat een nagenoeg gelijke stijging van de
projectlasten (inclusief personele lasten);
• Lagere salarislasten, het budget voor salarislasten wordt ten opzicht van de begroting met
€ 1,517 miljoen onderschreden als gevolg van het niet direct invullen van vacatures en de
ontvangen vergoeding voor uitgeleend personeel en de ZW vergoedingen. Tegenover de
lagere uitnutting van salarislasten staat een hogere inhuur van personeel derden (€ 2,728
miljoen ten opzichte van de begroting);
• De personeelskosten voor programma’s en projecten overschrijden de begroting met
€ 5,188 miljoen. Deze heeft betrekking op inhuur van personeel op de extern gefinancierde
projecten, welke bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Hier staan ook
opbrengsten tegenover. Wat betreft de vervangende inhuur ten gevolge van niet ingevulde
vacatures en tijdelijke vacatures wordt de begroting met € 2,728 miljoen overschreden, deze
worden gedekt uit de tijdelijke vacature ruimte en vrijval vanuit de egalisatievoorziening;
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• Een vrijval van de egalisatievoorziening van € 0,571 miljoen, door de vrijval WW en BWW
rechten die doordat oud-medewerkers elders een baan hebben, niet meer betaald of
voorzien worden;
• Het niet meer aanhouden van de onderhoudsvoorziening, leidt tot lagere huisvestingskosten
van € 0,100 miljoen, zijnde de begrote dotatie aan de voorziening;
• De kosten van de niet terugvorderbare BTW is € 0,338 miljoen lager dan begroot. Een
correctie over de jaren 2014, 2015 en 2016 leidden tot lagere BTW kosten dan waarmee
rekening gehouden is in de begroting.
Het resultaat uit de deelnemingen is € 0,266 miljoen hoger dan begroot. Behalve VNG
Diensten presteren alle bedrijven beter dan begroot.
Financiële baten en lasten: de realisatie is € 0,103 miljoen hoger dan begroot.
Vergelijking realisatie 2016 met realisatie 2015
Het resultaat van de Vereniging is in 2016 uitgekomen op € 0,757 miljoen positief. Ten
opzichte van het resultaat van € 1,049 miljoen positief over 2015 is dit een verslechtering van
€ 0,292 miljoen. Zoals hierboven al genoemd liggen er hier diverse mee- en tegenvallers aan
ten grondslag. Zo zijn ten opzichte van 2015 de baten relatief meer gestegen dan de lasten;
daartegenover zijn de financiële baten en lasten (- € 0,930 miljoen) en het resultaat van de
deelnemingen (- € 1,509 miljoen) lager dan in 2015.
Het bedrijfsresultaat is in 2016 € 2,146 miljoen minder negatief dan in 2015. De belangrijkste
oorzaken voor de verbetering is een optelsom van:
• Hogere contributie als gevolg van het stijgen van het Gemeentelijk accres;
• Hogere projectbijdragen van € 2,033 miljoen, welke voor een deel gerealiseerd wordt door
de gemeentefonds gefinancierde projecten;
• Hogere overige opbrengsten, € 0,982 miljoen, als gevolg van de dienstverlening aan derden
zoals de dochterbedrijven, en hogere opbrengsten overige dienstverlening aan gelieerde
instellingen;
• Lagere overige personeelslasten van € 0,665 miljoen (exclusief de extern gefinancierde
projecten), voornamelijk als gevolg van vrijval uit de egalisatievoorziening, als gevolg van het
verlopen van de WW en BWW rechten van individuele medewerkers;
• Hogere activiteitskosten evenals hogere bedrijfskosten, grotendeels als gevolg van hogere
kosten adviezen derden ten behoeve van de externe projecten. Deze kosten zijn grotendeels
resultaatneutraal, daar zij gedekt worden uit de hierboven genoemde projectbijdragen;
Het resultaat uit deelnemingen is € 1,509 miljoen lager ten opzichte van 2015. Het resultaat
uit de deelnemingen KING, Congres en Studiecentrum en Verzekeringen is fors lager dan in
2015. Het verschil wordt voornamelijk verklaart door hogere eenmalige kosten. Vanaf 2016
zijn de VNG en de door haar (in)directe gehouden dochterondernemingen onderworpen aan
vennootschapsbelasting. De VpB bedraagt voor 2016 € 0,277 miljoen.
De financiële baten en lasten zijn in 2016 € 0,930 miljoen lager dan in 2015. In 2015 zijn door
omzetting van de effecten portefeuille van in de aandelenportefeuille, meer koerswinsten
gerealiseerd die via de exploitatierekening zijn geboekt Dit leidde dan weer tot een afname van
de herwaarderingsreserve.

Toelichting op de bedrijfsrisico’s
Net als iedere andere organisatie loopt de VNG in de dagelijkse uitvoering van activiteiten
risico’s. Het is van belang deze risico’s te kennen en te onderkennen en daarop bewust beleid
te ontwikkelen. In deze paragraaf worden de meest relevante risico’s belicht. Het gaat hier om
risico’s die de financiële positie van de VNG kunnen aantasten.
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Financiering
Vanaf 2018 zal het niet meer mogelijk zijn om uitnamen uit het Gemeentefonds voor collectieve
gemeentelijke activiteiten waarvoor de Algemene Ledenvergadering (ALV) goedkeuring
heeft verleend, rechtstreeks aan de VNG uit te keren. Met deze gang van zaken wordt het
budgetrecht van de gemeenten omzeilt. De accountantsdienst van het ministerie van BZK
heeft hierop gewezen. De VNG heeft dit zelf aangekaart bij de leden om de transparantie in de
vereniging te versterken. Leden hebben in de ALV de VNG opdracht gegeven nieuwe financiële
arrangementen en werkwijzen te ontwikkelen. Het is door deze ontwikkeling denkbaar dat de
financieringsmogelijkheden van projecten die de VNG voor gemeenten uitvoert, verminderen.
De VNG zal overigens hierdoor niet het risico lopen dat er verliezen ontstaan, omdat
voorafgaand aan de uitvoering eerst wordt gekeken naar financiële dekking hiervoor.
Projecten
De VNG voert namens derden diverse projecten uit. Hiervoor ontvangt zij bijdragen van deze
derden. Uit de ontvangen bijdragen worden projectmedewerkers gefinancierd. Het betreft hier
niet alleen medewerkers met een tijdelijke aanstelling maar ook medewerkers met een vaste
aanstelling. Gezien de omvang van het aantal projecten is een vaste kern van projectmedewerkers verantwoord. Het laatste betekent wel dat vaste kosten worden gefinancierd met variabele
inkomsten. Risico bij het wegvallen van projecten is dat er onvoldoende dekking is voor de
salarislasten en eventueel kosten voor afvloeiing van projectmedewerkers. Om de risico’s te
beheersen worden alleen die projecten begroot die zeker zullen worden gerealiseerd. Voorts
wordt voor de uitvoering van projecten zo veel mogelijk tijdelijk personeel aangenomen. Deze
maatregelen beperken enigszins de risico’s van de gevolgen van het wegvallen van projecten.
Mogelijkerwijs neemt dit risico toe omdat het volume van de projecten als gevolg van de
economische tegenwind zou kunnen afnemen.
Subsidies
De VNG ontvangt ook subsidies voor de uitvoering van diverse projecten. De VNG loopt het
risico dat achteraf het subsidiebedrag naar beneden wordt bijgesteld als de VNG niet aan de
subsidievoorwaarden heeft voldaan, terwijl de kosten al wel zijn gemaakt. Dit risico wordt onder
meer beperkt door een strikt tijdschrijfbeleid te handhaven zodat projecturen na afloop te
verantwoorden zijn.
Resultaat Bedrijven
De VNG loopt het risico dat de resultaten van de bedrijven tegenvallen door ontwikkelingen
op de markt waarop deze bedrijven opereren of doordat risico’s, die typisch zijn voor een
deelneming, zich voordoen. Als aandeelhouder deelt de VNG in het ondernemingsrisico van de
deelnemingen. Dit risico treedt in 2016 in beperkte mate op. Een aanzienlijk deel van de omzet
van de bedrijven voor 2016 ligt al vast.
Beleggingen
De VNG loopt koersrisico over het belegd vermogen. Als de koersen van aandelen en
obligaties dalen dan zal dit een negatief effect op het vermogen hebben. Tevens kan het
een negatief effect op het resultaat hebben omdat begrote inkomsten uit beleggingen niet
worden gerealiseerd. Behoudens de situatie van een algehele malaise op de effectenmarkten
is door het aanbrengen van spreiding in de portefeuille het risico op een negatief effect op het
vermogen beperkt. Er is gekozen voor een middellange beleggingsstrategie. Dat houdt in dat
wordt verwacht dat optredende koersdalingen op de middellange termijn weer goed worden
gemaakt en de vermogenspositie dus niet structureel wordt aangetast. Een eventueel negatief
effect op het jaarresultaat van de VNG is niet altijd op voorhand uit te sluiten. Wel wordt dit
eventuele negatieve effect gedempt door te werken met een herwaarderingsreserve. Het risico
kan verder worden beperkt door een tijdige aanpassing van de portefeuilleverdeling in tijden
van verslechterende marktomstandigheden.
Eigenrisicodrager WW en Boven Wettelijk WW (BW)
Het VNG-bureau draagt het volledige risico voor alle WW- en BW uitbetalingen. Dit kan leiden
tot aanzienlijke tegenvallers. Voor alle opgebouwde rechten is in het verleden een voorziening
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gevormd. Om eventuele opbouw van nieuwe rechten te beperken, zal de VNG zoeken naar
maatregelen die liggen in de sfeer van vergroting van de interne mobiliteit en daar waar
mogelijk te werken met tijdelijke contracten.
Als gevolg van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen is de VNG, voor zover zij voor de Vpb een onderneming voert, vanaf 01 januari 2016
onderworpen aan vennootschapsbelasting (Vpb.). De VNG is in het zicht van de naderende
Vpb-plicht in overleg getreden met de Belastingdienst. In de kern is de vereniging immers geen
onderneming.

Vooruitblik 2017
Het dynamische speelveld waarin de VNG opereert, zorgt ervoor dat er steeds meer eisen
aan de VNG-organisatie worden gesteld. De vereniging heeft meer taken op zich genomen,
als gevolg van de decentralisaties, maar ook door de wens van gemeenten om een aantal
activiteiten collectief uit te voeren. Deze veranderingen hebben twee ingrijpende gevolgen:
• Financieel: Naast de contributie van de leden bestaat een net zo groot deel van de financiën
van de vereniging uit subsidies en een tweemaal zo groot deel uit de financiering van
collectieve activiteiten. Die laatste kunnen nog een jaar worden gefinancierd vanuit het
Gemeentefonds. De wens van gemeenten tot samenwerking en collectieve activiteiten
neemt echter steeds verder toe. Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV)
in november 2016 is besloten om het faciliteren en ondersteunen van ‘Samen organiseren’
toe te voegen als één van de doelen van de VNG en te starten met het ontwikkelen van
een uitvoeringsstructuur op coöperatieve basis voor collectieve informatievoorzieningen en
dienstverlening. Op basis van de besluitvorming in de BALV 2016 over de hoofdlijnen en
randvoorwaarden komt een uitwerkingsvoorstel aan de orde in de ALV van juni 2017.
• Organisatorisch: De in 2016 ingezette organisatieverandering zal in 2017 worden voortgezet.
De ambitie die daarbij wordt gehanteerd is gelijk 2016, meer strategisch en agendasettend
werken, meer in en vanuit netwerken werken, wendbaar en flexibel kunnen opereren en onze
dienstverlening aan de leden versterken.
In 2017 en 2018 zal worden gebouwd aan een wendbare en flexibele organisatie. De VNG
Agenda 2017 is hierbij leidend. Startend vanuit de activiteiten die wij gezamenlijk als vereniging
willen uitvoeren in 2017 wordt de juiste capaciteit en bijbehorende middelen toegewezen aan
de betreffende prioriteiten. Hiervoor zal de P&C-cyclus verder worden geprofessionaliseerd.
Deze organisatieverandering brengt bijzondere incidentele lasten met zich mee. In de transitieperiode is eenmalig een verliesbegroting in 2017 nodig, met de bedoeling om het verlies
zoveel als mogelijk te beperken. Er worden maatregelen genomen om vanaf 2018 weer een
sluitende begroting te presenteren.
Het resultaat uit het afgelopen boekjaar (2016) zal deels ook worden ingezet om het verlies uit
2017 te kunnen dekken. Hierdoor blijft de financiële positie van de VNG evenals in voorgaande
jaren gezond.
Het bestuur, mei 2017
Dhr. J. van Zanen,					
Dhr. B. Visser,
Voorzitter						Penningmeester
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A.3.3

Kerninformatie van de VNG
(bedragen x € 1.000)
Geconsolideerde balans van de VNG per ultimo
Vaste activa

2016

2015

69.897

68.897

Vlottende activa

76.879

82.213

Groepsvermogen

(65.548)

(63.615)

Voorzieningen
Kortlopende schulden

Geconsolideerde staat van baten en lasten van de VNG

(1,499)

(2.903)

(79.729)

(84.601)

0

0

2016

2015

20.743

19.860

Baten

146.138

143.107

Lasten

147.062

144.957

(924)

(1.850)

1.958

2.899

Contributie

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Resultaat boekjaar

(277)

-

757

1.049

Het aandeel in het resultaat van de VNG-bedrijven in het resultaat van
2016

2015

Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

de Vereniging is als volgt opgebouwd:

396

845

VNG Verzekeringen B.V..

331

664

VNG International B.V.

286

317

1

597

(141)

(43)

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) B.V.
VNG Diensten B.V.
VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V.

Personeelsgegevens van de Vereniging

-

872

2.381

2016

2015

Bezetting in fte’s per 31 december

205 fte

208,7 fte

Uitstroompercentage bij de Vereniging

11,0 %

6,2 %

Ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschappen)

3,6 %

2,9 %

Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen)

3,4 %

2,5 %

Salarislasten in procenten van de bedrijfslasten

15 %

15 %

Vraagbaakfunctie van de Vereniging
Aantal binnengekomen vragen via de Frontoffice
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-

2016

2015

27.701

29.941
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A.3.4

Samenstelling bestuur en directie VNG

(per 31 december 2016)		

Dhr. J. van Zanen
Dhr. H. Bruls
Dhr. B. Visser
Dhr. T. van der Zwan

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

Utrecht
Nijmegen
Scherpenzeel
Heereveen

Dhr. P. Buijtels
Dhr. R. Cazemier
Dhr. F. Crone
Dhr. S. Depla
Mw. J. Gehrke
Mw. P. Heijkoop
Mw. M. Jager-Stegeman
Dhr. J. Kreijkamp
Mw. M. van Leeuwen
Mw. Paulusma
Dhr. B. Revis
Dhr. R. Verhulst
Dhr. A. Vliegenthart
Dhr. B. De Vries
Mw. L. Wagenaar-Kroon
Dhr. F. Weerwind
Dhr. T. Weterings

Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Secretaris
Burgemeester
Burgemeester
Wethouder
Griffier
Raadslid
Raadslid
Wethouder
Wethouder
Raadslid
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

Maastricht
Dinkelland
Leeuwarden
Eindhoven
De Wolden
Alphen aan de Rijn
Deventer
Utrecht
Zoetermeer
Groningen
Den Haag
Goes
Amsterdam
Tilburg
Waterland
Almere
Haarlemmermeer

Directie
Jantine Kriens
Ben Koopman

Algemeen directeur
plv. Algemeen directeur a.i.
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B.1 Toelichting algemeen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is statutair en feitelijk gevestigd in Den Haag,
Nassaulaan 12.
KvK nummer: 40409418.
De jaarrekening van de VNG is opgesteld in mei 2017.
In het verslag wordt de staat van baten en lasten 2016 vergeleken met de staat van baten en
lasten 2015 en de begroting 2016. De begroting van de Vereniging waartegen de realisatie
wordt afgezet is de goedgekeurde begroting 2016 welke in december 2015 door het bestuur is
vastgesteld.

Doelstelling
De doelstellingen van de VNG zijn:
1 De leden collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurszaken.
2 Voor de leden of groepen van leden afspraken maken met andere overheden over
het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten betreffende
de arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met
werknemersorganisaties.
Toepassing verslaggevingsstelsel
Het toegepaste verslaggevingsstelsel voor de jaarrekening is gebaseerd op de wettelijke
voorschriften weergegeven in titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving.
Er is gewerkt met Richtlijn 640, Organisaties zonder winststreven voor de enkelvoudige
jaarrekening.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Herwaardering
Effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Ongerealiseerde
waardeveranderingen worden verwerkt in de herwaarderingsreserve. Indien echter de
herwaarderingsreserve negatief is, komen ongerealiseerde koerseffecten wel ten gunste of
ten laste van het resultaat. De herwaarderingsreserve is ingesteld, om resultaatseffecten ten
gevolge van niet gerealiseerde koerseffecten (bewegingen) te voorkomen.
Consolidatie
In de consolidatie zijn de financiële gegevens van de VNG en haar groepsmaatschappijen
opgenomen. Het resultaat uit dochterondernemingen zijn in de enkelvoudige jaarrekening na
het bedrijfsresultaat verantwoord onder het kopje aandeel in resultaat van deelnemingen.
De direct of indirect gehouden deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn:
• VNG International B.V, Den Haag, 100% belang;
• VNG Verzekeringen B.V., Den Haag, 100% belang;
• Congres- en Studiecentrum VNG B.V., Den Haag, 100% belang;
• VNG Opleiding en Detachering B.V., Den Haag, 100% belang;
• Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) B.V, Den Haag, 100% belang;
• VNG Diensten B.V., Den Haag, 100% belang.
• VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V., 100% belang.
Nevenvestigingen:
VNG International B.V. heeft drie dochterondernemingen te weten Mepco s.r.o Tsjechië 97,5%,
CMRA, Zuid Afrika 100% en CILG in Tunesië, 100%.
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In Brussel heeft de Vereniging een bijhuis dat zich inzet voor Europese aangelegenheden.
Valutaomrekening
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per
balansdatum. In de staat van baten en lasten zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend
in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers. Het hierbij ontstane
koersverschil wordt direct in het resultaat verwerkt.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een
lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, of tegen lagere
bedrijfswaarde. De afschrijving bedraagt voor bedrijfsgebouwen vijftig jaar (verbouwingen tien
jaar), voor renovaties twintig jaar, machines en installaties zes tot twintig jaar en voor andere
bedrijfsmiddelen drie tot tien jaar. Bij wijziging van de economische of technische levensduur
wordt de restant afschrijvingsduur aangepast, waarbij de aangepaste afschrijvingsduur wordt
herrekend.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en
financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch
niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen
van de VNG.
Overige effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Ongerealiseerde
waardeveranderingen worden direct verwerkt in de herwaarderingsreserve. Indien de
herwaarderingsreserve negatief is, wordt de herwaarderingsreserve ten laste van het resultaat
aangevuld tot € 0. Dit ten laste van het resultaat gebrachte verlies, wordt in latere jaren, bij een
positieve ontwikkeling, weer ingelopen ten gunste van de staat van baten en lasten.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig
rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven, die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
Overige activa en passiva
De schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Stelselwijziging
Vanaf de Jaarrekening 2016 neemt de VNG voor de toekomstige groot onderhoudskosten aan
het pand Willemshof geen voorziening onderhoud meer op. De reden voor deze wijziging is dat
met het toepassen van deze wijziging een beter beeld wordt gegeven van de jaarlijkse baten
en lasten in de jaarrekening.
Het niet meer opnemen van een onderhoudsvoorziening kwalificeert als een stelselwijziging.
Conform de verslaggevingsvereisten heeft de VNG de vergelijkende cijfers over het boekjaar
2015 herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de
jaarrekening. De effecten van de stelstelwijziging zijn retrospectief verwerkt in het beginvermogen.
Het cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen per 1-1-2015 bedraagt
€ 440.000 en het effect op het resultaat 2015 en 2016 bedraagt beide € 100.000.
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Opbrengsten
Algemeen
Onder netto-omzet wordt verstaan: de contributie inkomsten, de opbrengst uit levering
van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen e.d. en van over de
omzet geheven belastingen. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Bijdragen en subsidies
Bijdragen en subsidies van projecten worden verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten. De gemaakte kosten worden verantwoord onder de overige bedrijfskosten. In de
enkelvoudige staat van baten en lasten zijn in tegenstelling tot de geconsolideerde staat van
baten en lasten, ten behoeve van de inzichtelijkheid, de bijdragen projecten en de overige
bedrijfsopbrengsten gescheiden gepresenteerd.
Resultaat deelnemingen
Het resultaat van de deelnemingen komt overeen met het aandeel in het resultaat over het
boekjaar van de betreffende deelneming. De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen
worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa,
voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt
geactiveerd en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten
deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt
verbroken.

Kosten
Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Intercompany-transacties
Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.
VpB
Per 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen inwerking getreden. Hierdoor zijn de VNG en de door haar (in)direct gehouden
dochterondernemingen onderworpen aan vennootschapsbelasting. De door de VNG (in)directe
gehouden dochterondernemingen zijn gevoegd in een fiscale eenheid. De resultaten van de
door de VNG gehouden dochterondernemingen worden in de post resultaat deelnemingen
verantwoord na de belastinglast van de fiscale eenheid. Geconsolideerd wordt de totale
belastinglast van de consolidatie kring verantwoord.
Pensioenen
Bij de Vereniging is sprake van een bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
ondergebrachte pensioenregeling. Deze pensioenregeling wordt als toegezegde pensioenregeling gekwalificeerd. Verwerking in de jaarrekening van de VNG vindt plaats als toegezegde
bijdrageregeling, omdat de VNG geen verplichting heeft om aanvullende bijdragen te voldoen,
anders dan hogere toekomstige premies als sprake is van een tekort bij het ABP. Eind 2016
was de dekkingsgraad 96,6% en kwam hiermee uit onder het vereiste minimum van 104,2%.
Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen welke voor stabielere pensioenen en
transparantie moeten zorgen. De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de
financiële positie te bepalen. Gebruik zal worden gemaakt van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’: het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad
bedroeg eind 2016 91,7%. Deze graadmeter zal gebruikt worden in de komende financiële
jaarverslagen. Volgens de Pensioenwet moet het ABP beschikken over een vereist eigen
vermogen en een mínimaal vereist eigen vermogen. Bij de stand van de beleidsdekkingsgraad
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van 91,7% voldoet het fonds einde vierde kwartaal niet aan deze eisen (een beleidsdekkingsgraad van 126,7% respectievelijk 104,2%). Op basis van de financiële positie aan het einde van
2016, stijgen de pensioenpremies per 1 januari 2017 van 18,8% naar 21,1%. Het werkgeversdeel stijgt met ruim 2%.
Algemene grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de post liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde
van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Tekstuele analyse
De cijfers worden zoveel mogelijk toegelicht onder de enkelvoudige balans en staat van baten
en lasten. Voor zover de cijfers in de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
hetzelfde zijn als de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten, zullen deze niet apart
worden toegelicht.
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B.2 Enkelvoudige jaarrekening 2016
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B.2.1 Enkelvoudige balans
		 per 31 december 2016
		 Voor bestemming van het resultaat (bedragen x € 1.000)

ACTIVA
(bedragen x € 1.000)

2016

2015

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Activa in uitvoering

10.750

11.437

0

8

Machines en installaties

1.653

2.326

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.059

1.115
13.462

14.886

Financiële vaste activa (2)
Deelnemingen

19.849

18.977

Overige effecten

56.351

53.790

Langlopende vorderingen

12

Totaal vaste activa

199
76.211

72.966

89.673

87.852

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren (3)

3.248

Intercompany

1.061

949

17.454

16.629

Overige vorderingen(4)

3.427

21.762
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa
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27.136

21.005
34.059

27.136

34.059

48.898

55.064

138.572

142.916
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PASSIVA
2016

2015

Eigen vermogen (5)
Herwaarderingsreserves

6.164

5.508

Bestemmingsreserves

10.726

11.163

Overige reserves

46.889

45.398

Onverdeeld resultaat

1.790

2.087
65.568

64.156

Voorzieningen (6)
Egalisatievoorziening
Groot onderhoudsvoorziening

1.493

2.285

-

1.493

2.825

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premie sociale verzekeringen
Intercompany
Overige schulden (7)

Totaal passiva
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15.820

25.673

4.650

3.633

4.500

4.841

46.540

42.328
71.511

76.474

138.572

142.916
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B.2.2 Toelichting op de
		 enkelvoudige balans
		 (bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa (1)
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Bedrijfs-

Activa

Machines

Andere

Totaal

gebouwen

in

en

vaste

2016

en

uitvoering

installaties

bedrijfs-

-terreinen

middelen

Beginstand
Aanschafwaarde

22.569

8

5.262

4.526

32.365

(11.132)

-

(3.187)

(3.159)

(17.479)

11.437

8

2.075

1.366

14.886

185

72

257

(607)

(380)

(1.673)

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Boekwaarde 1 januari

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen aanschafwaarde
Desinvestering afschrijvingen
Herrubriceringen aanschafwaarde

(8)

(8)

Afschrijvingen

(687)

Totaal Mutaties

(687)

(8)

(422)

(308)

(1.424)

22.569

-

5.447

4.598

32.614

(3.793)

(3.539)

(19.152)

1.653

1.059

13.462

5-16,7%

10-33%

Eindstand
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

Afschrijvingspercentages

(11.819)
10.750

2-20%

-

In 2016 zijn investeringen gedaan in het ICT-netwerk, de inventaris en de installaties in de
Willemshof. De mutaties in de vaste activa bestaan verder uit de geplande jaarlijkse afschrijvingen en de eenmalige desinvesteringen van de artikelen die niet meer in gebruik zijn.
De actuele WOZ-waarde van de Willemshof is gelijk aan € 15,000 miljoen en die van de
Sophialaan bedraagt € 1,8755 miljoen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.
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Deelnemingen			2016
VNG Diensten B.V.			

2015

19.849

18.977

			19.849

18.977

VNG Diensten B.V.			

2016

2015

Stand per 1 januari			

18.977

16.596

Bij: aandeel in resultaat 			

872

2.381

Stand per 31 december			

19.849

18.977

De toename van de waarde ultimo 2016 ten opzichte van de waarde ultimo 2015 van VNG
Diensten B.V. is het gevolg van het resultaat over 2016 en het niet uitkeren van dividend in
2016.

Overige effecten			2016

2015

Effectenportefeuille			56.347

53.786

Overige beleggingen			4

4

Stand per 31 december			

56.351

53. 790

Het verloop van de effectenportefeuille
Totaal 2016

Totaal 2015

Balanswaarde per 1 januari

Obligaties Aandelen
36.918

16.868

53.786

53.678

Aankopen

11.910

1.000

12.910

3.364

Verkopen

(3.104)

(10.070)

(1.973)

(12.042)

Gerealiseerde waardedalingen of -stijgingen

388

156

544

302

Ongerealiseerde waardedalingen of -stijgingen

510

639

1.149

(453)

39.656

16.691

56.347

53.786

Balanswaarde per 31 december

De balanswaarde per ultimo 2016 is ten opzichte van de balanswaarde per ultimo 2015 met
€ 2,561 miljoen toegenomen. Deze toename bestaat uit twee componenten, het saldo volume
aan- en verkopen en het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde waarde mutaties. Zowel
het saldo van aan en verkopen als het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde waarde
mutaties dragen positief bij aan de mutatie effectenportefeuille. Alleen de gerealiseerde
waardedalingen of -stijgingen beïnvloedden het resultaat. Alle hier genoemde overige mutaties
lopen via de balans.

Obligaties Aandelen
Cumulatieve ongerealiseerde koerseffecten

2.613

3.551

Totaal 2016

Totaal 2015

6.164

5.508

Ten opzichte van de stand in 2015 nam de herwaarderingsreserve 2016 met € 0,655 miljoen
toe. De verklaring van deze toename is de volgende: In 2016 is de herwaarderingsreserve
gevoed door ongerealiseerde koersresultaten voor in totaal € 1,149 miljoen, terwijl in 2015 de
herwaarderingsreserve afnam met € 0,453 miljoen als gevolg van ongerealiseerde koersverliezen. Aan de andere kant nam de herwaarderingsreserve met € 0,494 miljoen af als gevolg van
verkopen van effecten. In 2015 was de afname door verkopen nog € 1,260 miljoen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

53

Handelsdebiteuren (3)
			2016

2015

Handelsdebiteuren			3.248

3.427

Voorziening dubieuze debiteuren			

249

255

De post handelsdebiteuren is met € 0,179 miljoen afgenomen. Het saldo van de contributievorderingen is met € 1,412 miljoen afgenomen doordat meer contributie voor het einde van het
jaar is ontvangen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee samenhangend is dus ook minder als
vooruit ontvangen contributie (€ 1,220 miljoen) in de overlopende passiva meegenomen.
In 2016 is de aan gemeenten toekomende vergoeding voor Regres-WMO direct aan de
gemeenten uitgekeerd en heeft dus het saldo niet beïnvloed.
Op overige handelsdebiteuren is tevens een daling (€ 0,039 miljoen) te zien als gevolg van het
eerder doorbelasten van de salariskosten van de gelieerde instellingen.
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 0,006 miljoen afgenomen en betreft de nog
steeds openstaande contributievorderingen op een van de overzeese gebieden.

Overige vorderingen (4)
			2016

2015

Overige vorderingen			17.454

16.629

Deze post bestaat uit overlopende activa waarbij het grootste deel (€ 14,355 miljoen)
vooruitbetaalde kosten, waaronder de 1e termijnen in het kader van uitbestede diensten,
betreft. Een deel (€ 1,118 miljoen) betreft de nog te versturen facturen. Hierin is een nog
door te belasten BTW-naheffing opgenomen. De afloop van deze posten vindt op korte
termijn plaats. Daarnaast zijn terug te vorderen dividendbelasting en te ontvangen rentebaten
onderdeel van deze post.
Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel van vooruitbetaalde kosten in deze post afgenomen
met € 0,871 miljoen en de post nog te versturen facturen met € 0,150 miljoen. Ultimo het jaar
is het saldo van de rentebaten negatief. Hierdoor is een afname van € 0,078 zien. Tot slot is de
post terug te ontvangen dividendbelasting met € 0,026 miljoen toegenomen als gevolg van
nog terug te vragen dividendbelasting over de jaren 2014 en 2015.

Eigen vermogen (5)								
Herwaarderingsreserve (gesplitst)

Obligaties Aandelen

Totaal 2016

Totaal 2015

Balanswaarde per 1 januari

2.610

2.898

5.508

7.221

Realisatie herwaardering door verkoop

(507)

13

(494)

(1.260)

510

639

1.149

(453)

3

652

655

(1.713)

2.613

3.551

6.164

5.508

Ongerealiseerde waarde mutaties
Aanpassing herwaardering
Stand herwaarderingsreserve per 31 december

De herwaarderingsreserve is vanaf 2009 positief. Hierdoor lopen de ongerealiseerde koersresultaten via de balans. Doordat de positieve koerseffecten groter zijn dan de correcties als gevolg
van verkopen, is de herwaarderingsreserve toegenomen met € 0,656 miljoen tot € 6,164
miljoen.
Bestemmingsreserve			2016
Stand per 1 januari 			
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11.163

2015
10.953

Bij: uit onverdeeld resultaat 2015			

597

1.247

Af: kosten herhuisvesting 2016			

(1.033)

(1.038)

Stand bestemmingsreserve			10.726

11.163
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In 2007 heeft het bestuur besloten de kosten veroorzaakt door de herhuisvesting, ten laste van
het Eigen Vermogen te laten komen. Dit geschiedt door de vorming van een bestemmingsreserve.
In 2012 heeft het bestuur besloten € 0,433 miljoen uit het resultaat 2011, toe te voegen aan de
bestemmingsreserve voor de dekking van de WW en BWW rechten van de medewerkers van
het Expertisecentrum Kinderopvang.
In 2015 heeft het bestuur besloten € 0,597 miljoen uit het resultaat 2015, toe te voegen aan
de bestemmingsreserve. Deze bestaat uit het resultaat 2015 van KING. Het besluit voor het
toevoegen aan de bestemmingsreserve is genomen bij het vaststellen van de jaarrekening
2015, omdat KING behoudens bijzondere omstandigheden geen dividend uit kan keren, welke
komt uit de uitnamen Gemeentefonds.
Eind 2016 bestaat de bestemmingsreserve (€ 10,726 miljoen) uit het saldo van de kosten
herhuisvesting (€ 7,456 miljoen), mogelijke personele lasten (€ 0,433 miljoen), de toevoeging
van het solidariteitsfonds (€ 0,114 miljoen) en de verkrijgingswaarde en resultaat van KING
(€ 2,724 miljoen).
Overige reserves			2016
Stand per 1 januari			

44.958

2015
44.259

Bij: uit resultaatbestemming vorig boekjaar			

1.930

699

Stand per 31 december			

46.889

44.958

Onverdeeld resultaat boekjaar			

2016

2015

Stand per 1 januari			

2.087

1.945

Af:mutatie bestemmingsreserve (uit onverdeeld voorgaand boekjaar)		

(597)

(1.246)

Af:naar Overige reserves (uit onverdeeld resultaat voorgaand boekjaar)		

(1.490)

(699)

Bij: mutatie bestemmingsreserve 2015 (kosten herhuisvesting)			

1.033

1.038

Bij: resultaat boekjaar 			

757

1.049

Stand per 31 december			

1.790

2.087

Voorzieningen (6)								
De VNG heeft een tweetal voorzieningen voor verplichtingen die voortvloeien uit aanspraken
op de WW- en bovenwettelijke WW-regelingen. Deze voorzieningen hebben in overwegende
mate een langlopend karakter. Deze voorzieningen worden jaarlijks in overeenstemming
gebracht met de maximale toekomstige verplichtingen.
In 2011 is begonnen met de vorming van een onderhoudsvoorziening. Vanaf 2016 wordt niet
meer gewerkt met een onderhoudsvoorziening, omdat deze fiscaal niet toegestaan is. De
investeringen worden geactiveerd en de jaarlijkse onderhoudskosten komen in de staat van
baten en lasten.
			2016

2015

Egalisatievoorziening			1.493

2.285

Voorziening groot onderhoud			

-

540

			1.493

2.825

Egalisatievoorziening			2016

2015

Stand per 1 januari			

2.285

866

Bij: dotaties			

233

1.797

Af: onttrekkingen			(383)

(191)

Af: vrijval			(642)
Stand per 31 december			

1.493

(187)
2.285

In 2016 is de egalisatievoorziening voor toekomstige jaarlijkse verplichtingen voor afvloeiings-
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kosten gedaald met € 0,792 miljoen. De vrijval wordt in hoge mate veroorzaakt door de vrijval
van rechten van die oud-medewerkers die een baan gevonden hebben en daardoor niet meer
WW- en/of BWW-gerechtigd zijn. Van de opgenomen voorziening betreft € 0,256 miljoen
uitkeringsrechten over 2016.

Overige schulden (incl. overlopende passiva) (7)
			2016

2015

Vooruit gefactureerde bedragen			

4

19

Vooruit gefactureerde contributie			

11.578

10.258

Vooruit ontvangen subsidies			

30.134

28.679

Reservering WSW geld			

-

126

Div. reserveringen voor verlof en vakantiegeld			

1.914

1.782

Overige schulden			2.909
Stand per 31 december			

46.540

1.464
42.328

Onder de post vooruit ontvangen subsidies zijn de bedragen opgenomen van het Rijk voor
de projecten die nog doorlopen of afgerekend worden in 2017 en later (€ 9,716 miljoen) en
van de vooruit ontvangen bedragen uit het Gemeentefonds voor nog uit te voeren activiteiten
(€ 20,420 miljoen).
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De categorie diverse verplichtingen, waaronder het multisupplier contract voor de facilitaire
diensten is € 0,120 miljoen.
De totale verplichting voor het beheer en onderhoud van het automatiseringssysteem en de
telefonie is € 1,1 miljoen (t/m 2017).
Verplichtingen aangegaan met verschillende partijen voor het uitvoeren van de projectactiviteiten
voornamelijk gefinancierd uit het Gemeentefonds en bijdragen van het Rijk (€ 41,139 miljoen).
De totale verplichting voor onderhoud software is € 0,158 miljoen. De totale verplichting voor
diverse contracten is € 42,517 miljoen.

Resultaatsbestemming
Het exploitatieresultaat 2016 is gelijk aan € 0,757 miljoen positief. De onttrekking uit de
bestemmingsreserve, gelijk aan € 1,033 miljoen, is toegevoegd aan het onverdeeld resultaat,
waardoor deze uitkomt op € 1,790 miljoen. Het onverdeeld resultaat, € 1,790 miljoen, wordt
toegevoegd aan de algemene reserve. Deze zal onder andere worden ingezet ter dekking van
de verliesbegroting overige activiteiten 2017 en verder.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen, welke van belang zijn, plaatsgevonden.
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B.2.3 Enkelvoudige staat van
		 baten en lasten over 2016
		 (bedragen x € 1.000)

		Realisatie

Begroot

Realisatie

		
2016

2016

2015

Contributie		
20.743

20.730

19.860

Bijdrage projecten (8)		

79.556

66.100

77.523

Overige bedrijfsopbrengsten (9)		

10.822

5.735

9.840

Som der bedrijfsopbrengsten		

111.120

92.564

107.223

Salarissen (10)		
13.634

18.633

13.371

3.502		

3.423

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Sociale lasten en pensioenlasten (10)		
Overige personeelskosten (11)		

10.042

2.125

8.194

Afschrijvingen		
1.673

1.750

1.652

Kantoor- en huisvestingskosten (12)		

4.369

3.738

4.213

Activiteitskosten (13)		
77.081

68.066

75.786

Overige bedrijfskosten (14)		

2.859

2.091

4.868

Som der bedrijfslasten		

113.159

96.403

111.507

Bedrijfsresultaat		
(2.039)

(3.840)

(4.285)

Financiële baten en lasten (15)		

1.923

1.820

2.853

Aandeel in resultaat van deelnemingen (16)		

872

605

2.381

Resultaat		757

(1.414)

949

Dekking uit het vermogen		

1.033

1.414

1.038

Onverdeeld resultaat		

1.790

0

1.987

Het resultaat is uitgekomen op € 0,757 miljoen positief. Dit is € 2,171 miljoen beter dan
begroot. Na de onttrekking uit de bestemmingsreserve, € 1,033 miljoen voor de kosten van de
herhuisvesting is het onverdeeld resultaat uitgekomen op € 1,790 miljoen positief. Het resultaat
deelnemingen komt € 0,267 miljoen hoger uit dan begroot. Het bedrijfsresultaat komt € 1,801
miljoen hoger uit dan begroot. De financiële baten en lasten zijn € 0,103 miljoen hoger dan
begroot.
In de teksten hieronder volgen een toelichting en vergelijking met de begroting 2016 en de
realisatie 2015.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

57

B.2.4 Toelichting op de enkelvoudige
		 staat van baten en lasten
		 (bedragen x € 1.000)

Bijdrage projecten (8)
Zowel de bijdragen als de uitgaven van de projecten zijn hoger dan begroot, dit is het gevolg
van nieuwe extern gefinancierde projecten. In de begroting wordt rekening gehouden met
de subsidieaanvragen die op dat moment al goedgekeurd zijn. De nieuwe projecten hebben
wel effect op het totale bedrijfsresultaat, omdat tegenover de hogere projectbaten, vaak een
minder dan evenredige toename van de kosten (zowel uitbestedings- als personele lasten)
staat. Uit deze personele kosten op de projecten wordt extra dekking gegenereerd middels de
overhead (zoals huisvesting en overhead verwerkt in het uurtarief), welke een bijdrage levert
aan het resultaat.
In vergelijking met 2015 neemt de bijdrage projecten toe met € 2,033 miljoen. De bijdrage
van de gemeentefonds gefinancierde projecten bedraagt op 31 december € 58,257 miljoen.
Bijdragen van de overige projecten bedraagt € 21,251 miljoen, dat is € 0,926 miljoen minder
dan in 2015.
		Realisatie

Begroot

Realisatie

		
2016

2016

2015

Bijdrage projecten		
79.556

66.100

77.523

Waarvan Subsidies van het Rijk		

21.251

7.855

22.177

Waarvan de Gemeentefonds gefinancierde projecten:		

58.257

58.245

55.346

1.

WOZ		
822

1.000

1.002

2.

Expertise centrum kinderopvang		

301

500

259

3.

Digitale Agenda 2020 (incl. IDS)		

6.827

5.851

828

4.

14 + Netnummer		

813

1.240

984

5.

Monitor Sociaal Domein		

247		

208

6.

Overbruggingsprogramma NUP				

1.308

7.

Beheer en Behoud producten NUP		

1.137

8.

Doventolk voorziening werkdomein		

0

9.

Meeneembare voorzieningen		

0

100

10. ISD		
3.901

9.339

923		
100

9.237

11. ISD Beheer		

8.890		

2.394

12. Handhaving en Naleving (RCF) 		

2.421

2.928

13. Digitaal klantdossier (DKD)		

352

505

283

14. IBD		
1.559

1.653

1.684

15. Landelijk telefoonnummer voor advies- en Meldpunt		

306

3.500

400

16. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling				
17. Landelijke inkoop		
203

371

207

189

18. Implementatie en Beheer Basisregistratie personen		

230

4.000

399

19. Burgerzakenmodules basisregistratie personen		

248

289

252

20. Digitale Agenda Omgevingswet		

534

21. Collectieve I-voorziening en dienstverlening		

129

22. Landelijke doventolkvoorziening		

9.179

8.650

10.440

23. Telefonisch of elektronisch advies		

3.438

4.200

4.152

geweld en loverboys		

4.000

3.730

3.999

25. Knooppunt huwelijksdwang en achterlating		

250

250

250

26. Stichting Opvoeden.nl		
700

700

700

24. Hulp en opvang aan slachtoffers van eergerelateerd		
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27. Stichting Kindertelefoon		
3.860

3.860

4.128

28. Stichting Adoptievoorziening		
672

672

715

29. Vertrouwenswerk jeugd		
7.500

7.500

7.500

		Realisatie

Begroot

Realisatie

		
2016

2016

2015

Opbrengst derden		
6.661

1.971

5.850

Auteursvergoedingen		
57

45

12

Vacatiegelden		
38

30

48

2.674

2.909

Overige bedrijfsopbrengsten (9)

Interne omzet		
3.103
Overige opbrengsten		
962

1.015

1.021

Totaal overige opbrengsten		

5.735

9.840

10.822

Opbrengst derden
Ten opzichte van de begroting nemen de overige opbrengsten met € 5,087 miljoen toe. Ten
opzichte van 2015 nemen de overige opbrengsten toe met € 0,982 miljoen. Grotendeels betreft
dit de post ‘Opbrengst Derden’ waaronder de opbrengsten van extern gefinancierde projecten
vallen (€ 3,377 miljoen) welke bij het opstellen van de begroting niet bekend waren. Het
betreft onder andere extra support gericht op de ondersteuning van Windows XP, Exchange
2003 en Office 2003 (Windows Servers 2016), het collectief organiseren van i-voorzieningen
en dienstverlening voor gemeenten (GBI) en bijdragen aan de programmaraad Omgevingswet
waarin de VNG, het IPO en de Rijkswaterstaat samenwerken.
Als de extern gefinancierde projecten buiten beschouwing worden gelaten dan komt de
post opbrengst derden € 1,314 miljoen hoger uit dan begroot. Deels betreft dit uitgevoerde
activiteiten waarbij sprake is van cofinanciering (EU-Top, Monitor BBW), het doorbelasten van
door de VNG uitgevoerde activiteiten in het kader van het sociaal domein en huurkosten.
Daarnaast zijn bij deelnemende gemeenten kosten in rekening gebracht voor secretariaatskosten VOC, is een bijdrage ontvangen voor de Thorbecke Leerstoel en kwam de dienstverlening
aan gelieerde instellingen hoger uit. Tot slot waren, doordat meer medewerkers voor de
gelieerde instellingen werkzaam waren, de doorbelaste salariskosten hoger dan begroot.
Interne omzet
De interne omzet komt € 0,429 miljoen hoger uit dan begroot. Het betreft hier vooral een
hogere afname van de dienstverlening door KING (mobiele telefonie/catering), VNG-CS
(mobiele telefonie/catering/detachering/belastingadviezen) en VNG Verzekeringen
(aanbesteding zorgverzekeringsactiviteiten)
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten vallen lager uit dan begroot. De opbrengst van de belastingadviezen
blijft achter. Dat komt door de verantwoording van de opbrengsten van het belastingcongres
onder de interne omzet. Ten opzichte van vorig jaar dalen de overige opbrengsten met € 0,059
miljoen. Het jaar 2016 was het laatste jaar waarin sprake was van een bijdrage uit het WSW-fonds.
Dit fonds is uitgeput, de bijdrage kwam in 2016 € 0,056 miljoen lager uit dan in 2015.

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten (10)
		Realisatie

Begroot

		
2016

2016

2015

Salarissen		
13.634

18.653

13.372

Sociale lasten		

Realisatie

1.634		

Pensioenlasten		1.868		
Totaal salarissen, sociale lasten en pensioenlasten		
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17.136

18.653

1.567
1.856
16.795
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Het totaal van salarislasten, sociale lasten en pensioenlasten stijgt met € 0,341 miljoen ten
opzichte van 2015. Hierbij stijgen de salarislasten met € 0,262 miljoen en de sociale lasten
en pensioenlasten met € 0,079 miljoen. De stijging is het gevolg van het in 2015 gesloten
onderhandelaarsakkoord dat uitmondde in een nieuwe CAO-rijksoverheid 2015-2016. De VNG
volgt deze cao. Naast de in september 2015 doorgevoerde structurele loonsverhoging van
1,25% werden per 1 januari 2016 de salarissen aanvullend met 3% verhoogd.
De pensioenkosten stijgen ten opzichte van 2015 beperkt met 0,64%. Deze beperkte stijging is
het gevolg van de verlaging van de pensioenpremie door het APB per 1-1-2016 van 19,6% naar
17,8%. 2/3 deel van deze verlaging komt ten gunste van de werkgevers en is deels gebruikt ter
financiering van de salarisverhoging met 3%.
De cao-verhoging van 3% is hoger dan de stijging van de salarislasten welke 2% bedraagt.
Voor gedetacheerde medewerkers werd een vergoeding van de salarislast ontvangen en deels
werden voor enkele medewerkers de salarislasten gedekt uit de egalisatievoorziening.
De gemiddelde salarislast per fte stijgt van € 76.892 (2015) naar € 78.852 (2016). Deze stijging
is het gevolg van de nieuwe cao en de reguliere periodieke verhogingen. De salarissen stijgen
gemiddeld met 2,0%, de sociale lasten & pensioenen met 0,5%.
De in 2016 openstaande vacatures, de ZW-vergoedingen en de vergoedingen voor uitgeleend
personeel (wat in 2016 € 0,661 miljoen opleverde) zorgen ervoor dat het totale budget met €
1,517 miljoen wordt onderschreden. De budgettaire ruimte in de salarislasten is ingezet voor
tijdelijke inhuur en detacheringen.

Overige personeelskosten (11)
		Realisatie

Begroot

		
2016

2016

2015

676

5.510

Uitzendkrachten/personeel derden		

8.949

Realisatie

Arbokosten 		
49

60

43

Studiekosten		
378

403

506

Werving		
127

40

16

Rechtspositionele kosten		
309

277

301

Onttrekking / Dotatie voorzieningen		

(301)

190

1.333

Overige kosten		
291

300

286

Reis- en verblijfkosten		

240

179

198

Totaal overige personeelskosten		

10.042

2.125

8.194

Specificatie:
Omschrijving

Overige personeelskosten

Realisatie 2016
Project gefinancierd

Overig

Totaal

6.098

3.944

10.042

De overige personeelskosten overschrijden de begroting met € 7,917 miljoen. Dit is als volgt te
verklaren:
• De kosten van uitzendkrachten/personeel derden komen € 8,274 miljoen hoger uit
dan begroot. De extra kosten hebben voor € 5,546 miljoen betrekking op kosten van
inhuur voor extern gefinancierde projecten. Hier staan ook opbrengsten tegenover. De
resterende € 2,727 miljoen heeft onder andere betrekking op vervangende inhuur voor
openstaande vacatures, detacheringen en zwangerschapsvervanging, extra inzet op de
VNG-prioriteiten, de transitie van de ICT-omgeving en inzet ten behoeve van het organisatie
veranderingstraject. Ten opzichte van 2015 nemen de kosten toe met € 3,439 miljoen. Dit
is voornamelijk het gevolg van een stijging van de omvang van de extern gefinancierde
projecten en de gemeentefondsprojecten. De inhuur voor deze projecten neemt ten
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opzichte van 2015 toe met € 2,491 miljoen. Het restant van de toename betreft de eerder
genoemde inzet voor ICT, VNG-prioriteiten en het organisatieveranderingstraject.
De arbokosten vallen lager uit dan begroot. Deze kosten bestaan uit een bedrijfszorgpakket,
begeleiding vanuit een bedrijfsarts en arbo-gerelateerde aanpassingen aan de werkplekken.
Het ziekteverzuim is in 2016 uitgekomen op 3,4%. Dit ligt iets lager dan het streefpercentage
van 3,5% waardoor de arbokosten ook lager uitkomen dan begroot.
De studiekosten komen iets lager uit dan begroot (€ 0,025 miljoen). Ten opzichte van 2015
dalen de opleidingskosten met € 0,128 miljoen. In 2016 is beperkt beroep gedaan op het
centraal opleidingsbudget en hebben verschillende afdelingen hun eigen opleidingsbudget
niet (volledig) gebruikt.
De wervingskosten zijn € 0,087 hoger uit gekomen dan begroot. Met het oog op de nieuwe
organisatie is in 2016 gestart met de werving van drie nieuwe themadirecteuren en is als
gevolg van het vertrek van een directielid een tijdelijke externe plaatsvervangend algemeen
directeur geworven.
De rechtspositionele kosten komen € 0,032 miljoen hoger uit dan begroot. Dit heeft twee
oorzaken. Ten eerste komen de reiskosten woon-werk komen hoger uit dan begroot. Het
betreft hier onder andere reiskosten van medewerkers van gelieerde instellingen die worden
doorbelast. Ten tweede zijn de kosten van de receptieregeling hoger uitgevallen, als gevolg
van het vertrek van een directielid.
De dotatie aan de voorzieningen komt € 0,301 miljoen lager uit dan begroot. Het betreft
hier een vrijval vanuit de egalisatievoorziening. Doordat medewerkers zelf ontslag hebben
genomen was een vrijval van al gereserveerde WW-en BWW-verplichtingen mogelijk
(€ 0,452 miljoen). Hier tegenover staat dat een extra dotatie aan de verlofvoorziening nodig
is van € 0,151 miljoen. Sinds 1 januari 2012 vervallen niet opgenomen vakantiedagen na
6 maanden. Met het oog op deze wettelijke vervaltermijn wordt vanaf 2014 niet meer
gestuurd op verlofsaldi. Sinds 2014 is een bedrag van € 0,429 miljoen toegevoegd aan de
verlofvoorziening.
De overige kosten komen nagenoeg uit op begroot. Hieronder vallen onder andere de WKRkosten, kosten van algemene hulpverleningsdienst, kosten van afdelingsdagen/heidagen,
kerstpakketten en overige personeelskosten. Ook ten opzichte van vorig jaar zijn deze kosten
nagenoeg gelijk gebleven.

Kantoor- en huisvestingskosten (12)
		Realisatie

Begroot

Realisatie

		
2016

2016

2015

Huisvestingskosten		
752

835

614

Onderhoud en inventaris 		

422

414

426

Automatiseringskosten		
2.048

1.655

1.873

Telecommunicatie		
566

239

554

Drukwerkkosten		
24

40

38

Bibliotheekkosten		
125

145

133

Restauratieve kosten 		

431

410

474

Totaal kantoor- en huisvestingskosten		

4.369

3.738

4.113

Specificatie:
Omschrijving

Kantoor en huisvestingskosten
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Realisatie 2016
Project gefinancierd

Overig

Totaal

452

3.917

4.369
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De kantoor- en huisvestingskosten worden ten opzichte van de begroting met € 0,091 miljoen
overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door extern gefinancierde projecten die
niet in de begroting waren opgenomen. Worden de extern gefinancierde projecten buiten
beschouwing gelaten, dan is er sprake van een onderbesteding van € 0,361 miljoen. Dit is een
optelsom van:
• Hogere automatiseringskosten van € 0,291 miljoen als gevolg van de transitie van de ICTomgeving naar een nieuwe dienstverlener;
• Hogere cateringkosten (€ 0,02 miljoen). Hiervan is een deel doorbelast aan derden en staan
hier opbrengsten tegenover.
• Lagere huisvestingskosten (€ 0,645 miljoen). Dit betreft de vrijval van de
onderhoudsvoorziening. Er is geen beroep gedaan op de in het verleden gereserveerde
bedragen. Extra onderhoud en investeringen zullen worden opgevangen door een
aanpassing in de begroting vanaf 2017 bij de post afschrijvingen.
Ten opzichte van 2015, zijn kosten voor kantoor- en huisvesting met € 0,384 miljoen gedaald.
Deze daling is het gevolg van de eenmalige vrijval van de onderhoudsvoorziening enerzijds en
de eenmalige extra transitiekosten van de ICT anderzijds.

Activiteitskosten (13)
		Realisatie

Begroot

		
2016

2016

Realisatie
2015

Voorlichting		993

767

1.460

Bijeenkomsten		1.943

395

2.543

Onderzoek		497

2.228

379

Advies Derden		
73.121

65.361

70.875

533

561

531

Doorbelasting		 (6)

(1.265)

(2)

Totaal activiteitskosten		
77.081

68.046

75.786

Bijdragen en lidmaatschappen		

Specificatie:
De activiteitskosten overschrijden het budget met € 9,035 miljoen. De overschrijding heeft
betrekking op de project gefinancierde activiteiten. Indien deze projecten buiten beschouwing
worden gelaten is sprake van een onderbesteding van € 0,708 miljoen.
Omschrijving

Kantoor en huisvestingskosten

Realisatie 2016
Project gefinancierd

Overig

Totaal

452

3.917

4.369

Omschrijving
Project gefinancierd

Overig

Totaal

201

792

993

1.269

674

1.943

104

394

497

71.669

1.452

73.121

Bijdragen en lidmaatschappen

(142)

675

533

Doorbelasting

2.106

(2.112)

(6)

75.207

1.874

77.081

Voorlichting
Bijeenkomsten
Onderzoek
Advies Derden

Activiteitskosten
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Realisatie 2016

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De voornaamste verschillen per afzonderlijke begrotingspost zijn:
• Voorlichting: Het budget voor voorlichting wordt met € 0,226 miljoen overschreden,
€ 0,190 miljoen hiervan heeft betrekking op extern gefinancierde projecten. De resterende
overschrijding heeft vooral betrekking op een herontwerp van de VNG huisstijl.
• Bijeenkomsten: De overschrijding van € 1,548 miljoen is te splitsen naar activiteiten voor
extern gefinancierde projecten (€ 1,167 miljoen) welke bij het opstellen van de begroting
nog niet bekend waren en kosten voor de activiteiten van de VNG-prioriteiten (€ 0,381)
miljoen waaronder de European High Level Top Conference.
• Advies Derden: Tijdens het opstellen van de begroting 2016 zijn enkel de begrotingen
meegenomen van de toen bekende projecten. Gedurende het jaar zijn er echter
aanzienlijk veel extern gefinancierde projecten bijgekomen. Het budget voor advies
derden wordt met € 7,759 miljoen overschreden en opzichte van de normbegroting. Dit
is grotendeels te relateren aan de project gefinancierde activiteiten, de overschrijding bij
de projecten bedroeg € 6,536 miljoen. De resterende overschrijding van € 1,223 miljoen
betreft niet project gefinancierde activiteiten. Hieronder vallen onder andere kosten voor
de organisatieveranderingstraject, fiscale adviezen en inzet op het sociaal domein en
informatiebeleid. Deze worden gedekt uit de onderuitnutting van de overige posten binnen
de activiteitskosten.
• Onderzoek: De kosten van onderzoek komen € 1,731 miljoen lager uit dan begroot. Dit
heeft betrekking op de reguliere (niet extern gefinancierde) activiteiten. De onderschrijding
bedroeg hier € 1,834 miljoen. In de begroting is bij de begrotingspost ‘Onderzoek; door de
VNG een bedrag beschikbaar gesteld van € 1,0 miljoen voor VNG-prioriteiten, € 0,5 miljoen
voor bedrijfsvoeringsprioriteiten, € 0,250 miljoen voor onvoorziene ontwikkelingen
gedurende het jaar en € 0,075 miljoen voor het banenafspraak traject. Dit budget wordt
in de loop van het jaar projectmatig toegewezen, de kosten van deze activiteiten worden
verantwoord onder afzonderlijke begrotingsposten als onder andere bedrijfskosten, overige
personeelskosten en ICT-kosten.
• Bijdragen en lidmaatschappen: De realisatie blijft iets achter op de begroting, € 0,028
miljoen. De bijdrage voor het blad Bestuurswetenschappen voor 2016 was reeds betaald in
2015.
• Doorbelasting: De inzet van medewerkers voor extern gefinancierde projecten wordt
doorbelast aan deze projecten. In de begroting werd rekening gehouden met een
doorbelasting van € 1,265 miljoen aan kosten. Door het gestegen projectvolume was de
werkelijke inzet van medewerkers hoger. De werkelijke doorbelasting kwam uit op € 2,112
miljoen, € 0,847 miljoen hoger dan begroot. Dit levert een positief dekkingsresultaat op.

Overige bedrijfskosten (14)
		Realisatie

Begroot

		
2016

2016

Realisatie
2015

Overige bedrijfskosten		
2.859

2.091

4.868

Specificatie:
Omschrijving

Overige bedrijfskosten

Realisatie 2016
Project gefinancierd

Overig

Totaal

1.311

1.548

2.859

De realisatie van de overige bedrijfskosten is in 2016 € 0,768 miljoen hoger dan begroot. Het
betreft hier vooral extern gefinancierde projecten als het project ‘Kenniscentrum Handhaving
en Naleving’. Indien de extern gefinancierde projecten buiten beschouwing worden gelaten, is
sprake van een onder uitputting van het budget van € 0,366 miljoen.
Voor wat betreft de niet extern gefinancierde activiteiten zijn de voornaamste verschillen als
volgt te verklaren:
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• De kosten voor lidmaatschappen kwamen € 0,092 miljoen hoger uit dan begroot. Het
betreft een toegezegde bijdrage van € 0,110 miljoen voor het samenwerkingsverband van
Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT).
• De overige uitgaven kwamen € 0,030 hoger uit dan begroot. Het betreft hier vooral een
doorbelasting van kosten van dienstverlening.
• De kosten van de niet terugvorderbare BTW zijn € 0,338 miljoen lager dan begroot. Een
correctie over de jaren 2014, 2015 en 2016 heeft geleid tot lagere BTW-kosten dan waarmee
is rekening gehouden.
• Hiernaast is bij de overige bedrijfskosten voor elke expertise afdeling een vrij budget
opgenomen van € 0,0125 miljoen. Dit budget bedroeg in totaal € 0,200 miljoen en is
aangewend voor diverse kosten welke onder andere kostencategorieën zijn verantwoord.

Financiële baten en lasten (15)
		Realisatie

Begroot

		
2016

2016

2015

Opbrengst van effecten		

2.060

1.666

2.603

Rentebaten		
72

226

331

(Rente)lasten		
(209)

(71)

(80)

1.820

2.853

Totaal financiële baten en lasten		

1.923

Realisatie

De financiële baten en lasten komen € 0,103 miljoen hoger uit dan begroot. Allereerst is
het saldo rentebaten en rentelasten sterk afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door tijdelijke
roodstanden binnen het rente- en saldo-compensabel stelsel als gevolg van het later dan
gepland ontvangen van Gemeentefondsgelden voor uitvoering van collectieve projecten.
Daarnaast is de gerealiseerde opbrengst uit effecten toegenomen ten opzichte van begroot
als gevolg van een portefeuillewijziging binnen de categorie aandelen waardoor vanuit de
herwaarderingsreserve € 0,453 miljoen extra is gerealiseerd. In de begroting was wel rekening
gehouden met een hoger dividendbijdrage: dit viel in de realisatie lager uit. De realisatie op
aandelen kwam door dit alles € 0,394 miljoen hoger uit dan begroot en het saldo rentebaten en
rentelasten kwam € 0,291 miljoen lager uit dan begroot. Ten opzicht van realisatie 2015 gelden
per saldo dezelfde argumenten als ten opzichte van begroot.

Resultaat deelnemingen (16)
		Realisatie

Begroot

Realisatie

		
2016

2016

2015

Congres- en Studiecentrum VNG B.V.		

502

452

845

Coöperatie VNG International U.A.		

344

158

317

Coöperatie VNG Verzekeringen U.A.		

428

248

664

Coöperatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten U.A. 		

1

-

597

VNG Diensten B.V. (enkelvoudig)		

(125)

(65)

(43)

Vennootschapsbelasting		(277)

(188)

-

605

2.381

VNG Diensten B.V.		

872

VNG Diensten B.V.
Het resultaat van VNG Diensten, exclusief resultaat deelnemingen, bestaat voornamelijk uit de
managementfee van de bedrijven en de rente opbrengsten over het liquide vermogen. VNG
Diensten laat over 2016 een lager resultaat zien dan over 2015. Het ten opzichte van begroot
lagere resultaat bij VNG Diensten wordt verklaard door niet begrote kosten voor advisering
ten behoeve van de oprichting van de nieuwe dochter VNG Kenniscentrum Handhaving
en Naleving en doordat er ten opzichte van begroot extra advieskosten zijn gemaakt voor
toepassing van de vennootschapsbelasting bij de VNG als gevolg van de Wet modernisering
vennootschapsbelasting. Voorts is in de begroting, ten opzichte van de realisatie rekening
gehouden met een iets te hoge rente stand.
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Congres- en Studiecentrum VNG B.V.
Het resultaat voor vennootschapsbelasting komt uit op € 0,502 miljoen voorbelasting. Begroot
resultaat voor 2016 is € 0,452 miljoen. Ten opzichte van begroot presteerde CS € 0,05 miljoen
beter wat neer komt op 11,1%. 2016 is het eerste jaar waar CS subjectief is onderworpen
aan vennootschapsbelasting. De totale vennootschapsbelasting kwam uit op € 0,105 miljoen
waarmee het nettoresultaat uitkomt op € 0,396 miljoen. De marge CS is voor 2016 € 0,509
miljoen lager uitgevallen. Dit wordt gecompenseerd door lagere indirecte kosten (€ 0,159
miljoen) en een hoger resultaat deelnemingen van (€ 0,339 miljoen). Ten opzichte van het
jaar 2015 neemt het nettoresultaat af met € 0,448 miljoen. Dit verschil wordt verklaard door
enerzijds de vennootschapsbelasting die het nettoresultaat 2016 negatief beïnvloed en een
lagere marge op het VNG-jaarcongres en anderzijds door eenmalige baten in 2015, die in
dat jaar het resultaat positief hebben beïnvloed. In 2016 heeft Ton Crèpin, directeur van de
onderneming, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het bedrijf
verlaten. Als statutair directeur is hij opgevolgd door Jan van der Voet.
VNG Verzekeringen B.V.
In 2016 kwam het resultaat van VNG Verzekeringen voor belasting 0,257 miljoen ofwel 38,8%
lager uit dan het jaar ervoor. Dit werd veroorzaakt door het volgende saldo van opbrengsten en
kosten; lagere bedrijfsopbrengsten (€ 0,204 miljoen), lagere personeelskosten (€ 0,035 miljoen)
en hogere bedrijfslasten (€ 0,89 miljoen). Ten opzichte van begroot presteerde VNG Verzekeringen € 0,158 miljoen meer; dit is 64% boven begroot. Dit wordt als volgt verklaard; lagere
personeelskosten (€ 0,092 miljoen), hogere provisie opbrengsten (€ 0,138 miljoen) tegenover
ook hogere bedrijfskosten (€ 0,073 miljoen). De lagere personeelskosten komen voort uit het
feit dat in VNG Verzekeringen B.V. geen externe inhuur had in 2016. De hogere bedrijfskosten
komen voort uit extra kosten voor de aanbesteding van het ziektekostenverzekeringscontract.
VNG International B.V.
Het resultaat van VNG International B.V. voor belastingen verbeterde ten opzichte van het
vorige boekjaar met 8,55%. Dit betere presteren is geconsolideerd beziend (VNG-I en haar
dochters integraal benaderd) als volgt opgebouwd: De marge (omzet minus directe kosten)
kwam € 0,195 miljoen (3,42%) lager uit. Dit werd ruim gecompenseerd door lagere indirecte
kosten, deze namen met € 0,412 miljoen (32,56%) af. Bij dit alles dient nog te worden gesteld
dat veel projecten die VNG International uitvoert, opdrachten zijn van de Europese Commissie
en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet al deze projectomzet is marge gevend. Ten
opzichte van de begroting 2016 presteert VNG-I € 0,527 miljoen beter. De oorzaak is een ten
opzichte van begroot verbeterde marge van € 0,527 miljoen ofwel 10,62%. Dit laatste maakt de
hogere indirecte kosten ten opzichte van begroot met 6,17% meer dan goed.
Coöperatie Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) U.A.
KING heeft een begroting die op nul is gesteld. KING heeft binnen haar eigen vermogen twee
afgezonderde reserves opgenomen, de conversiereserve en de Gemeentefondsreserve. De
conversiereserve is gevoed met het restantvermogen van de stichting KING voorafgaand aan
de omzetting. De Gemeentefondsreserve wordt gevoed uit de resultaten die komen uit de
ontvangen rechtstreekse uitname uit het Gemeentefonds. Uit beide reserves mag niet worden
uitgekeerd. Resultaten op activiteiten die niet het gevolg zijn van door KING rechtstreeks
ontvangen Gemeentefondsbijdragen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het
resultaat van KING komt nagenoeg conform begroot uit. Ten opzichte van de realisatie 2015 is
de realisatie 2016 € 0,596 miljoen lager. Over 2015 was nog een resultaat van € 0,597 miljoen
gerealiseerd. Dit resultaat was met name tot stand gekomen door een bewuste keuze een
reserve op te bouwen in verband met de aangekondigde indaling van KING in de VNG en in
verband met de reorganisatie KING (overgang naar unit indeling). Daarenboven was er in 2016
een vrijval van € 0,3 miljoen uit de voorziening BWW.
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WNT-verantwoording 2016 Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op de VNG van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de VNG is € 179.000. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het Bestuur
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum,
berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen
Overzicht voor de WNT van de leidinggevende Topfunctionarissen VNG en gewezen
topfunctionaris
Leidinggevende topfunctionarissen (2016)

Jantine Kriens

Kees Jan de Vet

Kees Jan de Vet

Functie

Voorzitter Directieraad

Lid Directieraad

Lid Directieraad

Periode

1/1 t/m 31/12

1/1 t/m 30/06

01/06 t/m 31/12

1,0 fte

1,0 fte

1,0 fte

Nee

Nee

Ja

Individueel WNT maximum

€ 179.000

€ 74.339

€ 104.661

Beloning

€ 152.679

€ 56.313

€ 50.557

€0

€0

€0

€ 15.917

€ 6.291

€ 8.990

€ 168.596

€ 62.604

€ 59.547

Omvang dienstverband
Gewezen topfunctionaris

Belaste uitkering
Beloning op termijn
Totaal Beloning

Leidinggevende functionarissen zonder dienstbetrekking
Leidinggevende topfunctionarissen
Functie
Functievervulling voor 2016
Periode
Aantal uren
Individueel WNT maximum
Maximum uurtarief
Bezoldiging
Bezoldiging per uur
Onverschuldigd bedrag
Totaal Bezoldiging
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Ben Koopman
Lid Directieraad
nvt
1/6 t/m 31/12
924
€ 162.000
€ 175
€ 161.700
€ 175
0
€ 161.700
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Leidinggevende topfunctionarissen (2015)

Jantine Kriens

Kees Jan de Vet

Functie

Voorzitter Directieraad

Lid Directieraad

Periode

1/1 t/m 31/12

1/1 t/m 31/12

Omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

Individueel WNT maximum

€ 178.000

€ 178.000

Beloning

€ 155.172

€ 136.044

Belaste uitkering

€0

€0

Beloning op termijn

€ 16.429

€ 15.739

Totaal Beloning

€ 171.601

€ 151.783

Overzicht voor de WNT van de Topfunctionarissen Bestuur VNG
Toezichthoudende topfunctionarissen

Functie

Periode

Omvang Individueel WNT
maximum

Bezoldiging

Dhr. J. van Zanen

Voorzitter

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 26.850

Onbezoldigd

Dhr. H. Bruls

Vice-voorzitter

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. B. Visser

Penningmeester

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. T. van der Zwan

Secretaris

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. P. Buijtels

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. R. Cazemier

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. F. Crone

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. S. Depla

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. J. Gehrke

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. P. Heijkoop

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. M. Jager-Stegeman

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. J. Kreijkamp

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. M. van Leeuwen

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. W. Paulusma

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 1.516

Onbezoldigd

Dhr. B. Revis

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. M. Stiekema

Lid

1/1 t/m 30/11

n.v.t.

€ 16.384

Onbezoldigd

Dhr. R. Verhulst

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. A. Vliegenthart

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Dhr. B. De Vries

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd

Mw. L. Wagenaar-Kroon

Lid

8/6 t/m 31/12

n.v.t.

€ 10.124

Onbezoldigd

Dhr. F. Weerwind

Lid

1/9 t/m 31/12

n.v.t.

€ 5.967

Onbezoldigd

Dhr. J. Westmaas

Lid

1/1 t/m 31/8

n.v.t.

€ 10.417

Onbezoldigd

Dhr. T. Weterings

Lid

1/1 t/m 31/12

n.v.t.

€ 17.900

Onbezoldigd
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B.3 Geconsolideerde
jaarrekening 2016
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B.3.1 Geconsolideerde balans
		 per 31 december 2016
		 Voor bestemming van het resultaat (bedragen x € 1.000)

ACTIVA
(bedragen x € 1.000)
2016

2015

Vaste activa
Materiële vaste activa (17)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Activa in uitvoering

10.750

11.437

-

8

Machines en installaties

1.682

2. 327

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.090

1.136
13.522

14.908

Financiële vaste activa
Overige effecten
Langlopende vorderingen

56.351

53.790

24

208

Totaal vaste activa

56.375

53.998

69.897

68.906

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren

5.811

Overige vorderingen

2.661

4.975
958

Overlopende activa

18.664

17.657
27.136

Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

70

49.744

22.590
58.623

49.744

58.623

76.880

82.213

146.777

151.119
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PASSIVA

2016

2015

Eigen vermogen
Groepsvermogen

65.548

64.156
65.548

64.156

Voorzieningen (18)
Egalisatievoorziening
Groot onderhoudsvoorziening

1.499

2.363

-

1.499

2.363

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren

19.122

27.820

Belastingen en premie sociale verzekeringen

5.184

4.190

Overige schulden

3.925

2.944

51.499

49.647

Overlopende passiva (19)

Totaal passiva

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

79.730

84.601

146.777

151.119
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B.3.2 Toelichting op de
		 geconsolideerde balans
		 (bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa (17)
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
Bedrijfs-

Activa

Machines

Andere

Totaal

gebouwen

in

en

vaste

2016

en

uitvoering

installaties

bedrijfs-

-terreinen

middelen

Beginstand
Aanschafwaarde

22.569

8

5.262

4.586

32.425

(11.132)

-

(3.187)

(3.198)

(17.518)

11.437

8

2.075

1.388

14.908

94

309

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Boekwaarde 1 januari

Mutaties
Investeringen

215

Desinvesteringen aanschafwaarde

(13)

(13)

Desinvestering afschrijvingen

(12)

`(12)

(608)

(389)

(1.684)

Herrubriceringen aanschafwaarde

(8)

(8)

Afschrijvingen

(687)

Totaal Mutaties

(687)

(8)

(393)

(320)

(1.408)

22.569

-

5.477

4.647

32.713

(3.795)

(3.577)

(19.191)

1.682

1.090

13.522

5-16,7%

10-33%

Eindstand
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen
Boekwaarde 31 december

Afschrijvingspercentages

(11.819)
10.750

2-20%

-

Voorzieningen (18)
Egalisatievoorziening			2016

2015

Stand per 1 januari			

2.363

1.257

Bij: dotaties			

233

1.797

Af: onttrekkingen			

(1.024)

(191)

Af: vrijval			

(73)

(500)

Stand per 31 december			

1.499

2.363

In 2016 is de egalisatievoorziening voor toekomstige jaarlijkse verplichtingen voor afvloeiingskosten gedaald met € 0,864 miljoen. Het saldo bestaat uit een dotatie van nieuwe WW- en
bovenwettelijke WW-gerechtigden, mede als gevolg van de afspraken gemaakt met individuele
medewerkers, en de betaling van bestaande gerechtigden en de vrijval als gevolg van
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oud-medewerkers, waarvan de rechten vrijvallen als gevolg van ander werk en/of het opnieuw
berekenen van de looptijd van de BWW.

Overlopende passiva (19)
			2016

2015

Vooruit gefactureerde bedragen			

6.517

8.249

Vooruit gefactureerde contributie			

11.578

10.258

Vooruit ontvangen subsidies			

30.232

27.750

Reservering WSW geld			

-

126

Div. reserveringen voor verlof en vakantiegeld			

3.172

3.264

Stand per 31 december			

51.499

49.647

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Overige (2017: € 42,540 miljoen)
Coöperatie VNG International U.A. is diverse verplichtingen voor meerdere jaren (t/m 2020)
aangegaan voor projectactiviteiten voor een totaalbedrag van ruim € 40,900 miljoen.
Het verloop is als volgt:
Jaar				Verplichting
2017				15.700
2018				11.600
2019				7.400
2020				6.200
				40.900

De categorie overige omvat diverse verplichtingen, waaronder het multisupplier contract voor
de facilitaire diensten € 0,594 miljoen.
De totale verplichting voor het beheer en onderhoud van het automatiseringssysteem en de
telefonie is € 5,500 miljoen (t/m 2020).
Verplichtingen aangegaan met verschillende partijen voor het uitvoeren van de projectactiviteiten voornamelijk gefinancierd uit het Gemeentefonds en bijdragen van het Rijk (€ 41,139
miljoen).
De totale verplichting voor onderhoud software is € 0,158 miljoen.
De totale verplichting voor diverse contracten is € 89,935 miljoen.

Overige informatie
Bankgaranties
VNG International heeft bij ABN AMRO een Obligokrediet van € 2,6 miljoen. Binnen dit krediet
kan VNG International bij ABN AMRO Bank N.V. bankgaranties afsluiten. Als zekerheid is voor
een gelijk bedrag aan debiteuren verpand. Daarnaast heeft VNG International één bankgarantie
via ABN AMRO N.V. afgegeven ter waarde van € 1.611.449. Voorts heeft VNG International B.V.
voor de volgende projecten bankgaranties afgegeven:
• Turkey, Local Investment Planning (€ 762.000) met als begunstigde Central Finance and
Contract Units bij ABN AMRO N.V., duur tot 28-02-2017
• Libya, EU Local Governance and Stabilization (€ 890.449) met als begunstigde The European
Commission, DG, duur tot 31-12-2018.
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B.3.3 Geconsolideerde staat van baten
		 en lasten over 2016
		 (bedragen x € 1.000)

			Realisatie

Realisatie

			2016

2015

Bedrijfsopbrengsten
Netto omzet (20)			

52.939

Overige bedrijfsopbrengsten (21)			

93.199

52.721
90.386

Som der bedrijfsopbrengsten			

146.138

143.107

Bedrijfslasten
Inkopen goederen en diensten			

19.875

20.949

Salarissen (22)			23.163

22.345

Sociale lasten (22)			

2.830

2.650

Pensioenbijdragen (22)			3.021

2.965

Overige personeelskosten (22)			

10.536

8.821

Afschrijvingen			1.684

1.661

Overige bedrijfskosten			85.954
Som der bedrijfslasten			

85.566

147.062

144.957

Bedrijfsresultaat			 (924)

(1.850)

Financiële baten en lasten (23)
Opbrengst van effecten			

2.060

2.602

Rentebaten			106

461

(Rente)lasten			(209)

(164)

Som der financiële baten en lasten			

1.958

2.899

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor Vpb			

1.034

1.048

Vpb			(277)
Aandeel van derden in het groepsresultaat			

74

-

1

Resultaat			 757

1.048

Dekking uit het vermogen			

1.033

1.038

Onverdeeld resultaat			1.790

2.087
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B.3.4 Toelichting op de geconsolideerde
		 staat van baten en lasten
		 (bedragen x € 1.000)

Algemeen
Het resultaat is uitgekomen op € 0,757 miljoen positief. Na de onttrekking uit de bestemmingsreserve, € 1,033 miljoen voor de kosten van de herhuisvesting is het onverdeeld resultaat
uitgekomen op € 1,790 miljoen positief. Het resultaat is ten opzichte van 2015 met € 0,192
miljoen gedaald. Het bedrijfsresultaat is uitgekomen op € 0,924 miljoen negatief. Dit is een
verbetering ten opzichte van 2015 met € 1,026 miljoen. Deze verbetering wordt voornamelijk
veroorzaakt door eenmalige posten zoals vrijval van de onderhoudsvoorziening en de
egalisatievoorziening, evenals een correctie op de nog te verrekenen BTW.
De opbrengsten uit effecten dalen ten opzichte van 2015 met € 0,542 miljoen. Dit komt door
de portefeuillewijziging binnen de categorie aandelen waardoor er extra realisatie plaats vond
vanuit de herwaarderingsreserve.

Netto-omzet (20)
			Realisatie

Realisatie

			2016

2015

Contributies			20.743

19.860

Netto verkopen
Congres- en Studiecentrum VNG B.V.			

5.268

4.283

Coöperatie VNG International U.A.			

19.465

20.381

KING			

7.464

7.464

VNG Opleiding en Detachering B.V.			

-

733

Totaal netto verkopen			

32.197

32.862

Totaal netto-omzet			52.939

52.721

Overige bedrijfsopbrengsten (21)
			Realisatie

Realisatie

			2016

2015

Projectbijdragen			83.935

81.453

Opbrengst derden			6.892

6.270

Auteursvergoedingen			57

12

Vacatiegelden			38

48

Overige opbrengsten			2.276

2.602

Totaal overige bedrijfsopbrengsten			

93.199

90.386

De overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2016 € 2,485 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit komt
voornamelijk door hogere projectbijdragen gerealiseerd uit de extern gefinancierde projecten
en een hogere afname van de dienstverlening door derden.
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Personeelskosten (22)
			Realisatie

Realisatie

			2016

2015

Salarissen			23.163

22.345

Sociale Lasten			2.830

2.650

Pensioenbijdragen			3.021

2.965

Overige personeelskosten			

10.536

8.821

Totaal personeelskosten			39.550

36.781

De totale bezetting van de VNG is per ultimo 2016 als volgt onderverdeeld naar de verschillende onderdelen (in fte’s):
			2016

2015

VNG, de Vereniging			

205

208,7

Congres- en Studiecentrum VNG B.V.			

46,5

31,5

VNG International B.V.			

80,0

80,0

VNG Verzekeringen B.V.			

3,0

3,0

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) B.V.:			

52,0

55,0

			386,5

378,2

Ten opzichte van het voorgaande jaar stijgen de personeelskosten met € 2,769 miljoen. De
salarissen stijgen met € 0,818 miljoen. Dit betreft een stijging van de salariskosten als gevolg
van de ARAR (cao Rijksoverheid) die ook door de VNG wordt gevolgd. De pensioenpremies en
sociale lasten stijgen overeenkomstig de salarissen.
De overige personeelskosten nemen toe met € 1,715 miljoen. Bij de VNG neemt het volume
van extern gefinancierde projecten toe en is sprake van een toename van ingehuurd personeel.
Bij KING nemen de overige personeelskosten toe, omdat er in 2015 een vrijval was uit de
voorzieningen. Voor de overige bedrijven blijven de overige personeelskosten min of meer
gelijk.

Financiële baten en lasten (23)
Uitsplitsing opbrengst effecten			

Realisatie

Realisatie

			2016

2015

Dividendopbrengsten			1.024

1.039

Gerealiseerd koersresultaat obligaties			

895

-

Gerealiseerd koersresultaat aandelen			

143

1.562

Rente bank effectenrekening			

-

-

Kosten van beheer en provisie			

(1)

1

			2.060

2.602

De financiële baten en lasten bestaan uit de opbrengsten uit effecten en de rente op de
effectenrekening. De effectenrekening wordt gebruikt als overlooprekening van waaruit aan- en
verkopen plaatsvinden. Door een lager gerealiseerd koersresultaat en door lagere dividend
inkomsten kwam het totale gerealiseerde rendement op de portefeuille € 0,539 miljoen lager
uit dan het jaar er voor. Sinds 2009 is de herwaarderingsreserve niet langer uitgeput. Dit
betekent dat ook voor 2016 alle ongerealiseerde koerseffecten ten laste en/of ten gunste van
de herwaarderingsreserve worden gebracht en niet in het resultaat verantwoord worden.

76

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Overige informatie
Rente- en kredietrisico’s
De invloed van veranderingen in rentetarieven op de resultaten van de VNG worden zo veel
mogelijk beperkt. Hierbij stelt de VNG zich ten doel de totale rentebaten te optimaliseren en de
totale rentelasten te beperken. Om dit te bereiken bankiert de Vereniging in een zogenaamd
rente en saldo compensabel stelsel. Hierbij bankiert zij met de door de haar (indirect) gehouden
dochters. Doordat de bank in dit stelsel alleen het saldo van de verschillende rekeningen ziet,
fungeren de plusstanden van de deelnemingen als dekking tegen eventuele roodstanden van
de Vereniging. Debet standen op de hoofdrekening of een van de nevenrekeningen worden bij
een totale saldo credit stand op de hoofd rekening gecompenseerd zodat er in dat geval per
saldo geen debetrente behoeft te worden betaald. Eventueel uit te zetten gelden buiten het
stelsel geschiedt van de hoofdrekening of van uit de rekening van Coöperatie VNG Diensten
U.A.. De Kredietrisico’s voor de Vereniging zijn als laag te kwalificeren. De opbrengsten die de
Vereniging genereert zijn nagenoeg alle afkomstig van overheidsinstellingen.
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B.3.5 Geconsolideerd
		kasstroomoverzicht
		 (bedragen x € 1.000)

2016

Bedrijfsresultaat

2015

(924)

(1.850)

1.684

1.661

760

(189)

Toename voorraden

1.436

(1.035)

Afname vorderingen

(4.980)

2.084

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Cashflow
Mutaties in werkkapitaal

Toename voorzieningen
Toename kortlopende schulden

(864)

692

(4.871)

8.119

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest
Resultaat effectentransacties

(9.280)

9.860

(8.520)

9.672

106

461

1.024

1.039

(210)

(164)

1.038

1.563

Aandeel derden in resultaat van
groepsmaatschappijen
Mutatie vermogen door stelselwijziging
Betaalde / ontvangen vennootschapsbelasting

(0)

(0)

540

-

(277)

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(Des)investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Mutatie aandeel derden in het eigen vermogen

78

1.681

2.899

(299)

(288)

(1.741)

(1.665)

(0)

1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(2.040)

(1.953)

Netto kasstroom

(8.879)

10.618

Mutatie liquide middelen

(8.879)

10.618
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B.3.6 Overzicht mutatie eigen
		vermogen
		 (bedragen x € 1.000)

Vermelding van de mutatie in het eigen vermogen is volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een verplicht onderdeel van de jaarrekening.

			2016

2015

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen
toekomend aan de rechtspersoon			

757

1.049

Mutatie herwaarderingsreserve			

655

-1.713

Wijziging waardering deelnemingen			

(20)

Mutatie eigen vermogen			

1.392
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OVERIGE GEGEVENS
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C.1 Overige zaken betreffende
de jaarrekening
Vaststelling jaarrekening
Conform artikel 8 lid 5 legt het algemeen bestuur de jaarrekening ter vaststelling voor aan de
Algemene Ledenvergadering.

Bestemmingsreserve
Binnen het eigen vermogen is er een bestemmingsreserve van € 10,726 miljoen. De
bestemmingsreserve is gevormd vanwege het feit dat de kosten voor de herhuisvestingoperatie
ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. In 2008 is daar het solidariteitsfonds
aan toegevoegd. Dit fonds is ooit in het leven geroepen om omvangrijke schade bij leden,
ontstaan als direct gevolg van cao-conflicten, gedeeltelijk te compenseren. In 2012 is € 0,433
miljoen toegevoegd voor de dekking van de WW en BWW rechten van de medewerkers van
het Expertisecentrum Kinderopvang. In 2017 wordt € 0,547 miljoen uit de bestemmingsreserve,
gevormd voor het solidariteitsfonds en de dekking voor mogelijke WW en BWW rechten weer
toegevoegd aan de algemene reserve. Vanaf 2016 bestaat de bestemmingsreserve ook uit de
verkrijgingswaarde en het resultaat van KING, namelijk € 2,724 miljoen. Laatstgenoemde keert
behoudens bijzondere omstandigheden geen winst uit.

Opgave nevenvestigingen
VNG International B.V. heeft drie dochterondernemingen te weten Mepco S.R.O, statutair
gevestigd te Praag, Tsjechië 97,5% en CMRA, statutair gevestigd te Pretoria, Zuid Afrika 100%
en CILG in Tunesië,100%, statutair gevestigd te Tunis.
In Brussel heeft de Vereniging een bijhuis dat zich inzet voor Europese aangelegenheden.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
De beloning (inclusief pensioenlasten) van de Algemene Directie bedroeg in 2016 in totaal
€ 0,392 miljoen. In 2015 was dit € 0,341 miljoen. De bezoldiging is hoger dan die van vorig jaar,
door de tijdelijke inhuur van een plaatsvervangend Algemeen directeur a.i.
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C.2 Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

1.1

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Vereniging van Nederlandse Gemeenten te
‘s-Gravenhage gecontroleerd. De jaarrekening omvat de enkelvoudige en de geconsolideerde
jaarrekening.
Naar ons oordeel
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging van Nederlandse Gemeenten
op 31 december 2016 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’ en met de bepalingen bij en krachtens de WNT.
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging van Nederlandse
Gemeenten op 31 december 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
1. de enkelvoudige balans per 31 december 2016;
2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
2. de volgende overzichten over 2016: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en het
geconsolideerde kasstroomoverzicht; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

1.2

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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2

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen Andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

3

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening

3.1

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
‘Organisaties zonder winststreven’ en met de bepalingen bij en krachtens de WNT. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in
de jaarrekening.

3.2

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
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van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen
en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij
de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een
controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk
was.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
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